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Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 10.04.2014. 

 

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ şi a 

asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ, 

luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 106/2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, 

întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţământ se 

impune, de urgenţă, punerea în acord a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile 

Constituţiei, 

având în vedere că orice amânare de modificare a prevederilor art. 253 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau neaplicarea acestora în prezent 

conduce la afectarea etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

pentru anul şcolar 2014-2015 şi la neîncadrarea în termenele prevăzute de lege pentru organizarea 

şi desfăşurarea acestora până la începutul anului şcolar, respectiv 1 septembrie 2014, 

ştiind că lipsa acestor reglementări are consecinţe negative asupra sistemului naţional de 

învăţământ preuniversitar, în sensul că nu se asigură stabilitatea personalului didactic calificat, 

fiind încălcat principiul continuităţii activităţii didactice de predare la aceleaşi clase de elevi, 

aspect ce afectează calitatea activităţii desfăşurate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

ţinând cont de prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

luând în considerare şi necesitatea definirii termenului de "viabilitate", având în vedere că această 

noţiune nu este reglementată, 

având în vedere că învăţământul constituie prioritate naţională, 

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror 

reglementare nu poate fi amânată, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

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. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 253. - 

(1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional 

unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de 

inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, 

dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate. 
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(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin metodologie elaborată cu 

consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale." 

2. La anexă, după punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 60, cu următorul cuprins: 

"60. Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenţa acestuia/acesteia pe durata 

unui nivel de învăţământ şi se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ în 

funcţie de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare şi de evoluţia 

demografică la nivel local." 

 

  

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 

 

Contrasemnează: 

Ministrul educaţiei naţionale, 

Remus Pricopie 

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 

Ministrul muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

Rovana Plumb 

Ministrul delegat pentru dialog social, 

Aurelia Cristea 

 

Bucureşti, 9 aprilie 2014. 
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