
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 
din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
1. Literele a), b) şi f) ale articolului 43 vor avea următorul 

cuprins: 
„a) un post de educatoare/institutoare pentru fiecare grupă de 

preşcolari sau pentru grupe combinate, în unităţile în care nu se pot 
constitui grupe separate; la grădiniţele cu program prelungit şi la cele cu 
program săptămânal, posturile se normează pe ture; un post se 
asimilează cu 18 ore normă didactică de predare pe săptămână; 

b) un post de învăţător/institutor pentru fiecare clasă din 
învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde 
nu se pot constitui clase separate; un post se asimilează cu 18 ore normă 
didactică de predare pe săptămână; 

f) pentru personalul didactic din învăţământul special şi din 
casele de copii, norma didactică se stabileşte astfel: profesori, învăţători, 
învăţători-educatori, institutori-educatori, profesori-educatori şi 
profesori pentru activităţi specifice – terapia tulburărilor de limbaj, 
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educaţia auditiv-perceptivă compensatorie, ortofonia, labiolectura, 
orientarea, mobilitatea şi educaţia senzorială, educaţia vizual-perceptivă 
compensatorie, psihodiagnoza, orientarea şcolară şi profesională, 
psihoterapia şi consilierea, cultura fizică medicală, kinetoterapia, 
educaţia psihomotrică şi altele de acest tip – 16 ore normă didactică de 
predare pe săptămână; maistru-instructor – 20 de ore pe săptămână;” 

 
 
2. După alineatul (5) al articolului 44 se introduc două noi 

alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: 
„(6) În învăţământul primar, orele de religie, educaţie fizică şi 

educaţie muzicală prevăzute în planurile de învăţământ pot fi predate de 
profesori cu studii superioare de specialitate, fără a afecta norma 
didactică de predare a învăţătorului sau institutorului. 

(7) Orele de educaţie fizică şi educaţie muzicală din 
învăţământul primar pot fi predate în condiţiile alin. (6) şi de învăţătorii 
ori institutorii de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin 
diplomă de studii sau fac dovada continuării şi finalizării studiilor în 
domeniile respective, în termen de 5 ani.” 

 
 
3. Alineatul (4) al articolului 49 va avea următorul cuprins: 
„(4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (4) şi (7) este 

salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) şi ale art. 43.” 
 
 
4. Alineatul (4) al articolului 51 va avea următorul cuprins: 
„(4) Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de 

diriginte, învăţătorii, învăţătorii-educatori, institutorii-educatori, 
profesorii-educatori şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 10% din 
salariul de bază, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi 
(3). Aceste indemnizaţii se includ în salariul de bază.” 

 
 
Art. II. – Drepturile rezultate în urma aplicării prezentei legi se 

acordă începând cu anul şcolar 2008-2009, fondurile fiind asigurate din 
bugetul de stat. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 9 octombrie 2007, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
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