
 

 

 

 

NOTǍ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

Pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 

 

Secţiunea a 2-a 

 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

1.1 Notiunea de ”degrevare” nu este definită în lege în prezent pentru  personalul 

didactic de conducere, de îndrumare şi de control și nici pentru persoanele desemnate de 

federațiile sindicale reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de 

monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, impunându-se 

reglementarea acestei noțiuni. 

1.2 În prezent, în conformitate cu prevederile art.263 (10) din Legea educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic de conducere, de 

îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare, pe baza 

normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 Astfel, personalul didactic de conducere, îndrumare și control al unităților de învățământ 

îndeplinește concomitent atât responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, 

îndrumare și control cât și realizeaza atribuțiile  de predare, ceea ce determina apariția 

unor disfuncționalități în  îndeplinirea atât a  atribuțiilor didactice  cât și a celor 

administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să 

se asigure eficientizarea managementului unității de învățământ  prin scutirea efectuării 

atribuției de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul 

didactic de conducere, de îndrumare şi de control,  

  De asemenea, este necesară scutirea efectuării atribuției de predare din norma didactică, 

respectiv din postul didactic și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale 

reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi 

evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. 

Totodată în lege este reglementată doar degrevarea de norma didactică de predare și nu 

se face referire la degrevarea postului. Or, de acest drept poate beneficia și personalul 

didactic care ocupă funcția didactică de profesor pentru învăţământ primar, 

educator/educatoare, învăţător/învăţătoare care sunt încadrați pe post. 



În consecință instituirea soluţiei legislative propuse se impune pentru asigurarea derulării 

în condiţii normale a procesului de învăţământ. 

 

2. Schimbări preconizate 

 Prezenta ordonanță de urgență propune modificarea prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la degrevarea 

totală sau parțială a personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control de 

post/norma didactică, precum și a persoanelor desemnate de federațiile sindicale 

reprezentative din învățământ. Totodată se propune definirea termenului ”degrevare”. De 

asemenea, prin reglementarea propusă, se asigură pe perioada degrevării păstrarea 

drepturilor salariale. 

Respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare deoarece, în prezent, pentru aplicarea  anumitor dispoziţii ale 

acestui act normativ, acesta  trebuie completat cu  reglementările propuse care asigură 

eficientizarea activității sistemului național de învățământ.  

Instituirea acestei soluții legislative asigură creșterea calității sistemului de învățământ, a 

asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ.    

 

Secţiunea a 3-a 

 

Impactul socio - economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 

 

2.  Impactul asupra mediului de afaceri 

 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

 

1. Impactul social 

 

Prezentul proiect de act normativ are ca scop eficientizarea managementului unităților de 

învățământ. 

 

     4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

     5. Alte informaţii 
Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent 

cât şi pe termen lung ( pe 5 ani ) 

Degrevările de post/ norma didactică pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control al 

unităților de învățământ precum și pentru  persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative 

din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 



învăţământ se suportă de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat angajatoare din sumele 

alocate pentru  finanțarea de bază. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 6-a 

 

Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  

 

Nu este cazul 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ trebuie avizat de Consiliul Legislativ. 

 

6. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 

din punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma 

 

 implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Alte informaţii 

 



Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

  

 

 

Faţă de cele prezentate, propunem adoptarea prezentei Ordonanţei de urgenţă privind 

modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
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