CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 252 alineatul (7), litera c) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„c) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ
preuniversitar particular acreditate și au obținut nota și media de cel
puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul
preuniversitar de stat în ultimii 10 ani.”
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2. La articolul 2541, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în
învăţământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs
specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei
Naţionale. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în
învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de 4 ani într-un
interval de 10 ani, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul
preuniversitar.”
3. La articolul 2541, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cazul în care detașarea se realizează strict pentru ocuparea
unor posturi didactice din unități/instituții de învățământ și unități
conexe, durata totală a acesteia nu poate depăși 4 ani într-un interval de
10 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența ambelor consilii
de administrație ale unităților/instituțiilor în care cadrul didactic este
titular și a celei unde se realizează detașarea.”
4. La articolul 263, după alineatul (61) se introduce un nou
alineat, alin. (62), cu următorul cuprins:
„(62) Orele prevăzute la alin.(6) nu se normează separat în alt post
distinct și nu se evidențiază în statul de personal. Aceste ore se
evidențiază doar în statul de plată ca număr ore la plata cu ora numai pe
perioada cursurilor școlare.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 31 octombrie 2018, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
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