
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează : 

 

1. La articolul 12, alineatul (81) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(81) Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu 

durata de minimum 3 ani, precum şi elevii din învăţământul dual 

beneficiază de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii de 

catering, de cazare gratuită în internatele şcolare şi de un sprijin financiar 

lunar în cuantum de 250 Iei. Finanţarea cheltuielilor pentru cazarea şi 

masa acestora, precum şi sprijinul financiar se asigură de către Ministerul 

Educaţiei din fondurile alocate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite 

prin hotărâre a Guvernului.ˮ 
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2. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 33. - (1) Învăţământul profesional se organizează în şcoli 

profesionale care pot fi unităţi independente sau afiliate liceelor 

tehnologice, de stat sau particulare, pentru calificări profesionale înscrise 

în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi 

aprobate prin hotărâre a Guvernului.ˮ 

 

3. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (l1), cu următorul cuprins: 

„(l1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat 

se stabileşte în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin 

documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, 

judeţene şi locale, şl se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 6 

luni înainte de începerea anului şcolar.ˮ 

 

4. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează 

examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de 

calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul 

naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform 

Europass.ˮ 

 

5. La articolul 33, după alineatul (4), se introduce un nou 

alineat, alin. (41), cu următorul cuprins: 

„(41) Ministerul Educaţiei colaborează cu Ministerul Muncii şi 

Solidarităţii Sociale şi cu alte organisme guvernamentale sau 

nonguvernamentale în vederea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor 

la finalizarea învăţământului profesional, potrivit calificării obţinute şi în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.ˮ 

 

6. La articolul 76, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (l1), cu următorul cuprins:  

„(l1) Elevii care nu obţin media 5 la probele de la evaluarea 

naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a pot opta doar pentru înscrierea, în 

vederea admiterii în învăţământul profesional organizat în condiţiile  

art. 33 alin (1).ˮ 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 
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