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Ref.: Legea 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 
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București, 29.06.2018 

 
Stimată doamnă Prim - Ministru,  

 

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) şi Grupul de Lucru 

Româno-German pentru Învăţământ Profesional vi se adresează referitor la legea nr. 82/2018, 

privind funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual. Considerăm că modificările care 

au fost aduse formei iniţiale a OUG nr. 81/2016 prin legea 82/2018 afectează în mod direct 

calitatea învăţământului dual prin restricţionarea drepturilor mediului privat de a se implica activ 

în actul de învăţământ. Prin prezenta vrem să vă supunem atenţiei aceste modificări şi 

impactul pe care acestea îl vor avea în derularea unui proiect de formare în sistem dual – un 

parteneriat între o şcoală şi un agent economic sau un grup de agenţi economici.   

 

Companiile cu capital german sunt preocupate de peste 5 ani de învăţământul profesional din 

România şi au susţinut reînfiinţarea acestuia. Grupul de Lucru Româno-German pentru 

Învăţământ Profesional, format din Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană şi 

Cluburile Economice Germane din ţară, cu susţinerea Ambasadei Republicii Federale 

Germania, reunește experienţele companiilor, care au implementat proiecte de succes în 

învăţământul profesional.  

 

Obiectivul principal al Grupului de Lucru Româno-German este de a iniția și susține 

dezvoltarea unor structuri sustenabile, funcționale și de calitate pentru calificarea forţei de 

muncă din România. Se urmăreşte de asemenea crearea unor perspective solide pentru tinerii 

din România, aceştia fiind astfel pregătiţi corespunzător pentru cerinţele actuale din câmpul 

muncii şi sporindu-le astfel şansele de a ocupa un loc de muncă calificat.   

 

În continuarea acestei scrisori urmează Anexa cu aspectele care au fost modificate prin legea 

82/2018 şi implicaţiile acestei modificări asupa mediului de afaceri. Vă stăm cu plăcere la 

dispoziţie pentru a discuta în detaliu aceste aspecte. 
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Propunem de asemenea o consultare mai intensă a părților implicate în învățământul dual cu 

privire la aceste modificări, deoarece ne dorim un rezultat mult mai bun în ceea ce priveşte 

învăţământul profesional din România, în interesul tuturor actorilor implicaţi. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

 

 

 

Sebastian Metz 

Lider Grup de Lucru Româno-German pentru Învăţământ Profesional 

Director General, Membru în Consiliul Director Camera de Comerţ şi Industrie Româno Germană 
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Anexă  
 
Vă înmânăm această adresă prin care ne exprimăm punctul de vedere cu privire la legea 
82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi 
completarea LEN nr. 1/2011. Regăsiţi în continuare o analiză detaliată în format tabelar. 
Precizăm că această analiză este în acord cu interesul mediului de afaceri care susține 
dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv şi crearea de noi locuri de muncă în România. 
 
De asemenea dorim să subliniem încă o dată aspectele critice, care nu au fost clarificate 
prin legea 82/2018 sau prin alte Metodologii şi care necesită detaliere: 
 

A. Certificarea competențelor profesionale ale elevilor:  
o Condiţii: număr minim de ore de pregătire practică pentru a intra în examen  
o Standardizarea națională a examenelor (pe aceeași calificare se va susține 

același examen în toată ţara) parte teoretică și parte aplicată 
o Externalizarea examenelor 

 
B. Planuri-cadru cu definirea unor standarde de ore de practică comparative cu 

sistemele analizate din Europa pentru diferitele nivele EQF 
C. Definirea statutului elevului/uceniciului/practicantului din învățământul dual, cu 

drepturi şi obligaţii  
D. Dezvoltarea unor centre regionale de formare şi dezvoltare, care vor sta la 

dispoziție cu:  
a. Clase de învăţământ profesional (pentru cazurile unde nu există agenţi 

economici cu care să se încheie parteneriate) 
b. Reconversie profesională pentru cadrele didactice sau pentru persoanele care 

nu mai pot fi încadrate în învăţământul profesional 
c. Formarea corpului didactic 

E. Bugetarea costurilor în învăţământul profesional, nu prin costul standard pe elev 
ci în funcție de necesitățile calificării respective (de ex. pentru specializarea 
cadrelor didactice şi a materialului didactic necesar) 

F. Stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul liceal şi tehnic (inclusiv 
profesional), care să fie ajustată cererilor mediului de afaceri şi tendinţei de 
scăderea a numărului de elevi  

G. Stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a imaginii învățământului profesional 
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Principalele modificări față de OUG nr. 81/2016, introduse prin Legea 82/2018 de aprobare a OUG nr. 81/2016, 

cu impact negativ privind învățămîntul dual 

 
Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

(4) Învăţământul dual este o 

formă de organizare a 

învăţământului profesional, care 

se desfăşoară pe bază de contract 

de muncă şi combină pregătirea 

profesională ce se organizează de 

un operator economic, cu 

pregătirea organizată în cadrul 

unei unităţi de învăţământ. 

Responsabilitatea privind 

organizarea şi funcţionarea este 

partajată între operatorul 

economic şi unitatea de 

învăţământ. 

3. La articolul 25, alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Formarea profesionala in scopul 

obtinerii unei calificari se organizeaza 

prin invatamantul profesional si tehnic, 

parte a sistemului national de invatamant 

preuniversitar, si prin formarea 

profesionala a adultilor. Invatamantul 

dual este o forma de organizare atat a 

invatamantului profesional si tehnic, cat 

si a formarii profesionale a adultilor, cu 

caracteristici specifice celor doua tipuri 

de formare. Invatamantul dual, ca parte 

a invatamantului profesional si tehnic, 

reglementat prin prezenta lege, are 

urmatoarele caracteristici specifice: 

a) este organizat la initiativa operatorilor 

economici interesati, in calitate de 

2. La articolul I punctul 3, articolul 25, alineatul 

(4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Învăţământul dual este o formă de organizare 

a învăţământului profesional şi tehnic care se 

desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele 

caracteristici: 

 

 

 

 

 

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către 

unităţile de învăţământ la solicitarea operatorilor 

economici sau a structurilor asociative interesate, 

cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale de 

ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori 

S-a eliminat prevederea  de  

la lit. d) alin. (4) art. 25 din 

OUG 81/2016 referitoare la 

implicarea operatorilor 

economici în mecanismele 

decizionale la nivelul 

unităţii de învăţământ 

 

Pentru a crea un 

parteneriat real şi pentru 

a încuraja mediul privat 

în a se implica activ în 

învăţământul dual, acesta 

are nevoie de drepturi de 

a participa la deciziile 

care se iau în unităţile de 

învăţământ. 
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Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

potentiali angajatori si parteneri de 

practica; 

b) asigura oportunitati sporite de 

educatie si formare profesionala pe baza 

unui contract de parteneriat si a unor 

contracte individuale de pregatire 

practica, prin pregatirea practica 

organizata in raspunderea principala a 

operatorilor economici; 

c) operatorii economici asigura 

pregatirea practica a elevilor, bursa la 

nivelul celei acordate din fonduri 

publice si alte cheltuieli pentru formarea 

de calitate a elevilor; 

d) faciliteaza implicarea operatorilor 

economici in mecanismele decizionale 

la nivelul unitatii de invatamant 

partenere.” 

şi parteneri de practică; 

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare 

profesională, organizată pe bază de parteneriat şi 

conform unor contracte individuale de pregătire 

practică încheiate cu operatorii economici care 

asumă ca responsabilitate principală pregătirea 

practică a elevilor; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică 

a elevilor, bursă, cel puţin la nivelul celei acordate 

din fonduri publice pentru învăţământul 

profesional, şi alte cheltuieli pentru formarea de 

calitate a elevilor; 

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând 

colaborarea dintre unităţile de învăţământ 

partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi 

mediul economic şi asociativ." 

 

4. La articolul 25, după alineatul (4) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (5) şi (6), cu următorul 

cuprins: 

"(5) Învăţământul dual reflectă 

3. La articolul I punctul 4, articolul 25, alineatele 

(5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

"(5) Învăţământul dual reflectă caracteristicile 

S-a eliminat prevederea de 

la lit. c) alin. (5) art. 25 din 

OUG 81/2016 referitore la 

condiția de autorizare/ 

acreditare a operatorilor 
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Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

caracteristicile prevăzute la alin. (4) şi 

îndeplineşte următoarele cerinţe: 

a) existenţa contractului de parteneriat 

încheiat între unul sau mai mulţi 

operatori economici sau între o 

asociaţie/un consorţiu de operatori 

economici, unitatea de învăţământ şi 

unitatea administrativ-teritorială pe raza 

căreia se află unitatea şcolară, contract 

care stabileşte condiţiile de colaborare, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, precum 

şi costurile asumate de parteneri; 

b) existenţa contractului individual de 

pregătire practică, încheiat între elev, 

respectiv părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului minor, 

operatorul economic şi unitatea de 

învăţământ, contract care stabileşte 

drepturile şi obligaţiile părţilor; 

c) existenţa autorizării/ acreditării 

operatorilor economici implicaţi în 

formarea profesională prin învăţământul 

dual. Autorizarea/Acreditarea 

operatorilor economici implicaţi în 

formarea profesională prin învăţământul 

prevăzute la alin. (4) şi îndeplineşte următoarele 

cerinţe: 

a) încheierea contractului de parteneriat între unul 

sau mai mulţi operatori economici sau între 

structuri asociative/un consorţiu de operatori 

economici, unitatea de învăţământ şi unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află 

unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile 

de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, 

precum şi costurile asumate de parteneri; 

b) încheierea contractului individual de pregătire 

practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul 

economic şi unitatea de învăţământ, contract care 

stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

economici implicaţi în 

formarea profesională prin 

învăţământul dual. 

Necesitatea condiţii de 

autorizare a operatorilor 

economici este necesară şi 

susţinută de mediul de 

afaceri pe care îl 

reprezentăm. Este un 

criteriu absolut necesar 

pentru a ridica calitatea 

învăţământului dual.  

Atenţie însă! Această 

acreditare nu se doreşte a 

fi un proces birocratic – ci 

unul real de verificare a 

calităţii actului 

educaţional (de ex. să 

existe la agentul aconomic 

un spaţiu adecvat 

învăţării şi personal 

adecvat din punct de 

vedere al pregătirii 

didactice şi pedagogice).  
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Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

dual se reglementează prin metodologie 

specifică aprobată prin hotărâre a 

Guvernului. 

 

 

 

(6) Operaţionalizarea caracteristicilor şi 

cerinţelor prevăzute la alin. (4) şi (5), 

precum şi aspectele specifice privind 

organizarea şi funcţionarea 

învăţământului dual, admiterea în 

învăţământul dual, durata şi conţinutul 

programelor de pregătire profesională, 

modul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării, 

sunt reglementate prin metodologii 

specifice, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice, în urma consultării 

reprezentanţilor operatorilor economici 

şi a altor structuri reprezentative ale 

mediului economic interesate." 

 

 

(6) Organizarea şi funcţionarea învăţământului 

dual, accesul în învăţământul dual, durata şi 

conţinutul programelor de pregătire profesională, 

modul de organizare şi desfăşurare a examenului 

de certificare a calificării sunt reglementate prin 

metodologii specifice, propuse de Centrul 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale, în urma consultării 

reprezentanţilor operatorilor economici şi a altor 

structuri reprezentative ale mediului economic 

interesate." 

 

 

Reglementarea admiterii în 

înv.dual prin metodologie 

specifică prevăzută la alin. 

(6) art. 25 din OUG 81 este 

înlocuită cu o trimitere 

vagă la accesul în înv. dual  

Prevederea de a avea un 

proces de admitere în 

învăţământul dual susţine 

măsurile de a îmbunătăţii 

calitatea acestui sistem. 

Art. 33 - (6) Absolvenţii 

învăţământului obligatoriu care 

întrerup studiile pot finaliza, 

8. La articolul 33, alineatul (6) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

6. La articolul I punctul 8, articolul 33, 

alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Este salutară înlocuirea în 

acest alineat a referirii la 

“absolvenţii învăţământului 
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de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

până la vârsta de 18 ani, cel 

puţin un program de pregătire 

profesională organizat în sistem 

dual în vederea dobândirii unei 

calificări profesionale. 

"(6) Absolvenţii învăţământului 

obligatoriu care întrerup studiile pot fi 

cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 

26 de ani, într-un program de 

pregătire profesională, în vederea 

dobândirii unei calificări profesionale." 

"(6) Absolvenţii învăţământului gimnazial care 

întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea 

vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire 

profesională, în vederea dobândirii unei calificări 

profesionale." 

obligatoriu” cu 

„absolvenţii învăţământului 

gimnazial”. 

Ar trebui eliminată  

sintagma “care întrerup 

studiile” ( nu e clar dacă 

pot fi admiși și absolvenți 

care, mai târziu (de ex. 

după liceu), doresc să se 

înscrie la şcoala 

profesională, inclusiv în 

învățământul dual, au acest 

drept.) 

--- 

10. După articolul 33 se introduc două 

noi articole, articolele 331 şi 332, cu 

următorul cuprins: 

 

 

"Art. 331 - (1) Învăţământul profesional 

şi tehnic, inclusiv dual, se organizează 

pentru dobândirea de cunoştinţe, 

deprinderi şi competenţe preponderent 

pentru ocuparea unui loc de muncă 

pentru calificări profesionale de nivel 3, 

4 şi 5, conform Cadrului naţional al 

5. La art. I, punctul 10, articolele 331 şi 332, se 

modifică și vor avea cu următorul cuprins: 

 

 

”Art. 331 - (1) Învățământul profesional şi tehnic, 

inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea 

de cunoștințe, deprinderi și competențe  

preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă 

pentru calificări profesionale de nivel 3, 4  și 5, 

conform Cadrului Național al Calificărilor. 

Învățământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 4 și 5 se organizează 
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OBS 

calificărilor. 

 

 

(2) Absolvenţii învăţământului 

profesional şi tehnic, inclusiv dual, care 

promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale, dobândesc 

certificat de calificare profesională 

pentru nivel 3, 4 sau 5, conform 

Cadrului naţional al calificărilor, şi 

suplimentul descriptiv al certificatului, 

conform Europass. 

 

(3) Absolvenţii învăţământului 

profesional, inclusiv dual, care 

promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al 

calificărilor, pot continua studiile pentru 

dobândirea unei calificări de nivel 4, 

conform Cadrului naţional al 

calificărilor, în condiţiile stabilite prin 

metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

începând cu anul școlar 2019-2020.” 

 

 

(2) Text nemodificat 

 

 

 

 

 

 

“(3) Absolvenţii învăţământului profesional, 

inclusiv dual, care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al calificărilor, pot 

continua studiile în învăţământul liceal pentru 

dobândirea unei calificări de nivel 4, conform 

Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile 

stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

 

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de 

nivel 5 al Cadrului naţional al calificărilor 

absolvenţi ai învăţământului liceal şi/sau 

absolvenţi cu certificat de calificare profesională 

de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, în 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin modificările operate de 

Legea 82/2018 la alin. (3) 

art. 331, obținerea nivelului 

4 de calificare de către 

absolvenții nivelului 3 ne se 

poate face decât prin liceu. 

Se anulează astfel 

posibilitatea de a obține 

nivelul 4 pe o rută 

profesională (după nivelul 

3) valorizând dispozițiile 

art. 68 alin (6) în forma 

adoptată prin Legea 82 (ref. 

la accentul pe formarea 

competențelor  specifice și 

a  aptitudinilor practice) cu 

posbilitatea prevăzută la 
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(4) Pot avea acces la o calificare 

profesională de nivel 5 al Cadrului 

naţional al calificărilor absolvenţi ai 

învăţământului liceal şi/sau absolvenţi 

cu certificat de calificare profesională de 

nivel 4 al Cadrului naţional al 

calificărilor, în condiţiile stabilite prin 

metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

 

(5) Absolvenţii de învăţământ 

profesional şi tehnic, inclusiv dual, care 

nu au finalizat studiile liceale pot fi 

cuprinşi în programe de pregătire pentru 

echivalarea nivelului de învăţământ 

liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi 

durata acestor programe de pregătire 

sunt reglementate prin metodologii 

specifice, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

 

condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

(5) Absolvenţii de învăţământ profesional şi 

tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile 

liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire 

pentru finalizarea nivelului de învăţământ liceal. 

Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor 

programe de pregătire sunt reglementate prin 

metodologii specifice, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale." 

 

 

 

 

alin. (3) art. 331 pentru 

finalizarea liceului. 

 13. La articolul 68, după alineatul (5) 12. La articolul I punctul 13, articolul 68, Este salutară completarea 
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Text  

OUG 81/2016 

Text  
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OBS 

 

 

 

--- 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(6), cu următorul cuprins: 

"(6) Învăţământul profesional este 

orientat pe formarea competenţelor 

specifice calificării profesionale şi pe 

aprofundarea competenţelor-cheie în 

contexte reale de muncă." 

alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(6) Învăţământul profesional este orientat pe 

formarea de competenţe specifice calificării 

profesionale şi aptitudinilor practice şi pe 

aprofundarea competenţelor-cheie în contexte 

reale de muncă."  

operată de Legea 82 la alin. 

(6) referitoare la formarea 

aptitudinilor practice  

Art. 76. - (2) Admiterea in 

invatamantul liceal sau in 

invatamantul profesional se 

realizeaza dupa urmatoarea 

procedura: 

a) in cazul in care numarul de 

candidati nu depaseste numarul 

locurilor oferite de unitatea de 

invatamant, admiterea se va 

realiza pe baza portofoliului 

educational al elevului; 

b) in cazul in care numarul de 

candidati este mai mare decat 

numarul locurilor oferite de 

unitatea de invatamant, admiterea 

se face luand in calcul in proportie 

de 70% portofoliul educational al 

elevului, media de absolvire a 

14. La articolul 76, după alineatul (4) 

se introduc trei noi alineate, alineatele 

(5)-(7), cu următorul cuprins: 

 

"(5) În cazul învăţământului dual, la 

solicitarea operatorilor economici, se 

pot organiza probe de admitere 

stabilite de unitatea de învăţământ în 

colaborare cu operatorii economici 

respectivi, indiferent de numărul de 

candidaţi înscrişi şi de numărul de 

locuri disponibile. 

 

(6) În cazul învăţământului dual, tipul, 

numărul şi conţinutul probelor de 

admitere pot fi decise de unitatea de 

învăţământ şi operatorii economici. 

Probele de admitere pot viza cunoştinţe 

13. La articolul I punctul 14, articolul 76, 

alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

"(5) Prin excepţiile de la prevederile alin. (2), (3) 

şi (4), condiţiile de acces în învăţământului dual, 

se stabilesc de unitatea de învăţământ în 

colaborare cu operatorii economici parteneri." 

 

 

 

 

14. La articolul I punctul 14, articolul 76, 

alineatele (6) şi (7) se abrogă. 

 

 

 

 

Prin modificările operate de 

Legea 82 la alin. (5) al art. 

76 și abrogarea alin. (5) și 

(6) sunt eliminate 

prevederile din OG 81/2016 

care stabileau un cadru 

unitar la nivel național 

pentru admiterea în 

învățământul dual, oferind 

în același timp o mare 

libertate în stabilirea 

probelor de admitere.  

Este de dorit să se revină la 

o formă apropiată de 

prevederile OUG 81 pentru 

alin. (5), (6) și (7) de la art. 

76, modificând  aspectele 

mailto:drahk@ahkrumaenien.ro
http://www.ahkrumaenien.ro/


 
 
 
 Str. Clucerului  35,  Etaj  2   I   RO-011363  |  Bucureşti, Romania  Telefon: + 40 21 2231531 

  Fax: + 40 21 2231538 
  E-mail: drahk@ahkrumaenien.ro 
  Internet: www.ahkrumaenien.ro  

Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer  |  Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană 
Präsident / Preşedinte: Dr. Dragoş Anastasiu 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied / Director General, Membru în Consiliul Director: Sebastian Metz 
USt-IdNr. / Cod de TVA: RO 14870017 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont EUR: RO82MIRO0000138886660104 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont RON: RO50MIRO0000138886660001 

Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

invatamantului obligatoriu, 

precum si media la probele de la 

evaluarea nationala de la sfarsitul 

clasei a VIII-a si in proportie de 

30% nota obtinuta la proba de 

admitere stabilita de unitatea de 

invatamant. 

 

(3) In cazul mediilor egale, 

diferentierea se face pe baza 

portofoliului 

educational al elevului. 

 

(4) Metodologia-cadru de 

organizare si desfasurare a 

admiterii in clasa a IX-a este 

elaborata de Ministerul Educatiei 

Nationale si este data publicitatii, 

pentru fiecare generatie, cel mai 

tarziu la inceputul clasei a 

VIII-a. Unitatile de invatamant au 

obligatia de a anunta public 

disciplina 

sau disciplinele la care se sustine 

proba de admitere, programele, 

din programele şcolare din 

învăţământul gimnazial şi/sau 

motivaţia elevilor, testarea unor 

abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de 

admitere stabilite prin procedurile de 

admitere adoptate de unitatea de 

învăţământ în colaborare cu operatorii 

economici. 

 

(7) Probele de admitere prevăzute la 

alin. (5) şi (6) se organizează în 

conformitate cu prevederile 

metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul 

dual, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice şi dată publicităţii cel mai 

târziu la începutul clasei a VIII-a." 

legate de calcularea mediei 

de admitere în cazul 

învățământului dual (de 

exemplu, ponderea probelor 

de admitere să fie stabilită 

prin procedurile de 

admitere adoptate de 

unitatea de învăţământ în 

colaborare cu operatorii 

economici). 
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OBS 

procedurile de organizare a 

acesteia, precum si modul de 

utilizare a portofoliului 

educational, pana, cel mai tarziu, 

la inceputul clasei a VIIIa. 

Proba suplimentara de admitere se 

va sustine la cel mult doua 

discipline. 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

15. La articolul  90, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(4), cu următorul cuprins: 

"(4) Pentru posturile didactice/catedrele 

vacante şi rezervate din unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică care şcolarizează 

exclusiv în învăţământ profesional şi 

tehnic şi au o pondere majoritară a 

învăţământului dual, candidaturile vor fi 

însoţite de avizul consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ." 

15. La articolul I punctul 15, articolul 90, 

alineatul (4) se abrogă. 

Avizul consiliului de 

administraţie este o condiţie 

extrem de importantă în 

alegerea personalului 

didactic și de conducere din  

unităţile de învăţământ care 

şcolarizează exclusiv în 

învăţământ profesional şi 

tehnic şi au o pondere 

majoritară a învăţământului 

dual. 

Argumente: 

- răspunderile și costurile 

asumate de operatorii 

economici din învățământul 

dual în interesul pregătirii 

 

 

 

 

22. La articolul 254, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(31), cu următorul cuprins: 

"(31) În unităţile de învăţământ 

23. La articolul I punctul 22, articolul 254, 

alineatul (31) se abrogă. 
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--- 

preuniversitar cu personalitate juridică 

care şcolarizează exclusiv în învăţământ 

profesional şi tehnic şi au o pondere 

majoritară a învăţământului dual, 

posturile didactice se ocupă prin concurs 

organizat la nivelul unităţii de 

învăţământ, pe baza unor criterii 

specifice adoptate în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ, 

conform unei metodologii-cadru 

elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice." 

de calitate a elevilor în 

vederea angajării 

- încurajarea operatorilor 

economici să contribuie la 

dezvoltarea și susținerea 

învățământului dual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

23. La articolul 254, după alineatul 

(191) se introduce un nou alineat, 

alineatul (192), cu următorul cuprins: 

"(192) În unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică 

care şcolarizează exclusiv în învăţământ 

profesional şi tehnic şi au o pondere 

majoritară a învăţământului dual, 

candidaturile pentru ocuparea, în 

condiţiile prevăzute la alin. (19), a 

posturilor didactice/ catedrelor rămase 

neocupate prin concurs sau vacantate în 

timpul anului şcolar vor fi însoţite de 

24. La articolul I punctul 23, articolul 254, 

alineatul (192) se abrogă. 
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avizul consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ." 

 

 

 

 

 

--- 

24. La articolul 257, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(21), cu următorul cuprins: 

"(21) În unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică 

care şcolarizează exclusiv în învăţământ 

profesional şi tehnic şi au o pondere 

majoritară a învăţământului dual, 

candidaturile pentru ocuparea funcţiilor 

de director şi de director adjunct vor fi 

însoţite de avizul consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ." 

25. La articolul I punctul 24, articolul 257, 

alineatul (21) se abrogă. 

 

Art. 96 - (2) În unităţile de 

învăţământ de stat consiliul de 

administraţie este organ de 

conducere şi este constituit din 7, 

9 sau 13 membri, astfel: 

…………. 

d) în consiliile de administraţie 

ale unităţilor şcolare, din cota 

rezervată părinţilor un loc este 

repartizat, cu drept de vot, unui 

reprezentant al elevilor, care a 

16. La articolul 96 alineatul (2), după 

litera a) se introduce o nouă literă, 

litera a1), cu următorul cuprins: 

"a1) în unităţile de învăţământ care 

şcolarizează în învăţământul profesional 

şi tehnic, în cazul consiliului de 

administraţie format din 7 membri, 

dintre aceştia 3 sunt cadre didactice, 

primarul sau un reprezentant al 

primarului, un reprezentant al consiliului 

local, un reprezentant al părinţilor şi un 

16. La articolul I punctul 16, articolul 96 

alineatul (2), litera a1) se abrogă. 

Precizările prevăzute în 

OUG 81 la art. 96 lit. a1), 

b1), c1)  privind numărul de 

reperezentanți ai 

operatorilor economici  în 

funcție de numărușl de 

membrii ai consiliului de 

administrație au fost 

abrogate în Legea 82 și 

înlocuite cu punctul 181 din 

Legea 82 care prevede însă 
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Text 
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cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

împlinit 18 ani. 

 

 

--- 

reprezentant al operatorilor economici 

parteneri. În cazul în care sunt mai mulţi 

operatori economici parteneri, aceştia 

vor desemna reprezentantul în consiliul 

de administraţie al unităţii de învăţământ 

sau pot forma un consiliu reprezentativ 

care să desemneze reprezentantul 

operatorilor economici. Directorul 

unităţii de învăţământ este membru de 

drept al consiliului de administraţie din 

cota aferentă cadrelor didactice din 

unitatea de învăţământ respectivă;" 

doar  posibilitatea 

extinderii numărului de 

locuri din consiliul de 

administrație cu două 

poziții deschise operatorilor 

economici, asociațiilor 

profesionale, consorțiilor 

etc, astfel sunt eliminate o 

serie din prevederile 

de natură să creeze 

premisele deschiderii 

sistemului de învățământ 

către operatorii economici.  

Cel puțin în cazul 

învățămîntului dual, 

reprezentarea  

operatorilor economici în 

consiliul de administrație 

al unității de învățământ 

ar trebui să fie 

obligatorie, nu doar o 

posibilitate 

Art. 96 - (2) În unităţile de 

învăţământ de stat consiliul de 

administraţie este organ de 

conducere şi este constituit din 7, 

9 sau 13 membri, astfel: 

…………. 

d) în consiliile de administraţie 

ale unităţilor şcolare, din cota 

rezervată părinţilor un loc este 

repartizat, cu drept de vot, unui 

reprezentant al elevilor, care a 

împlinit 18 ani. 

 

17. La articolul 96 alineatul (2), după 

litera b) se introduce o nouă literă, 

litera b1), cu următorul cuprins: 

"b1) în unităţile de învăţământ care 

şcolarizează în învăţământul profesional 

şi tehnic, în cazul consiliului de 

administraţie format din 9 membri, 

dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 

primarul sau un reprezentant al 

primarului, un reprezentant al consiliului 

local, un reprezentant al părinţilor şi 2 

reprezentanţi ai operatorilor economici 

parteneri. În cazul în care sunt mai mulţi 

17. La articolul I punctul 17, articolul 96 

alineatul (2), litera b1) se abrogă. 
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Text  
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--- 

operatori economici parteneri, aceştia 

vor desemna reprezentanţii în consiliul 

de administraţie al unităţii de învăţământ 

sau pot forma un consiliu reprezentativ 

care să desemneze reprezentanţii pe 

locurile alocate operatorilor economici. 

Directorul unităţii de învăţământ este 

membru de drept al consiliului de 

administraţie din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ 

respectivă;" 

Art. 96 - (2) În unităţile de 

învăţământ de stat consiliul de 

administraţie este organ de 

conducere şi este constituit din 7, 

9 sau 13 membri, astfel: 

…………. 

d) în consiliile de administraţie 

ale unităţilor şcolare, din cota 

rezervată părinţilor un loc este 

repartizat, cu drept de vot, unui 

reprezentant al elevilor, care a 

împlinit 18 ani. 

 

 

18. La articolul 96 alineatul (2), după 

litera c) se introduce o nouă literă, 

litera c1), cu următorul cuprins: 

"c1) În unităţile de învăţământ care 

şcolarizează în învăţământul profesional 

şi tehnic, în cazul consiliului de 

administraţie format din 13 membri, 

dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, 

primarul sau un reprezentant al 

primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului 

local, un reprezentant al părinţilor şi 3 

reprezentanţi ai operatorilor economici 

parteneri. În cazul în care sunt mai mulţi 

operatori economici, aceştia vor 

18. La articolul I punctul 18, articolul 96 

alineatul (2), litera c1) se abrogă. 
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--- desemna reprezentanţii în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ 

sau pot forma un consiliu reprezentativ 

care să desemneze reprezentanţii pe 

locurile alocate operatorilor economici. 

Directorul unităţii de învăţământ este 

membru de drept al consiliului de 

administraţie din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ 

respectivă;" 

  

19. La articolul I, după punctul 18 se introduce 

un nou punct, punctul 181, cu următorul 

cuprins: 

 

"18^1. La articolul 96 alineatul (2), după litera 

d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

«e) în unităţile de învăţământ care organizează 

învăţământ profesional şi tehnic, consiliile de 

administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi 

de operatori economici parteneri, asociaţii 

profesionale partenere, consorţii partenere. În 

cazul în care sunt mai mulţi operatori economici 

parteneri, asociaţii profesionale partenere şi 

consorţii partenere, aceştia vor desemna 

Cel puțin în cazul 

învățămîntului dual, 

reprezentarea  

operatorilor economici în 

consiliul de administrație 

al unității de învățământ 

ar trebui să fie 

obligatorie, nu doar o 

posibilitate 
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reprezentanţii în consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu 

reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe 

locurile care le sunt alocate.»" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

19. După articolul 96 se introduc două 

noi articole, articolele 961 şi 962, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 961 - (1) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică 

care şcolarizează exclusiv în învăţământ 

profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual sunt 

conduse de un director, iar activitatea 

acestuia este monitorizată de un consiliu 

de administraţie. Directorul unităţii de 

învăţământ este membru de drept al 

consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea 

de învăţământ respectivă. Preşedintele 

consiliului de administraţie este ales 

dintre membrii acestuia cu majoritate 

simplă a voturilor. 

(2) În unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică 

care şcolarizează exclusiv în învăţământ 

 

20. La articolul I punctul 19, articolele 961 şi 

962se abrogă. 

Prin abrogarea art. 961 şi 

962, nici măcar în cazul înv. 

dual nu mai este garantată 

reprezentarea operatorilor 

economici în CA 

(rămânând la nivel de 

posibilitate, conf. pct. 181 

din Legea 82). 

De asemenea, se elimină 

prevederea de la art. 961 din 

OUG 81 privind alegerea 

președintelui CA dintre 

membri acestuia (nu 

neaparat să fie directorul 

școlii), în cazul unităților de 

învăţământ care 

şcolarizează exclusiv în 

învăţământ profesional şi 

tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului 

dual. 
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profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, 

consiliul de administraţie este constituit 

din 7, 9 sau 13 membri cu drept de vot, 

din care minimum 2 şi maximum 5 

membri din partea cadrelor didactice, 

minimum 2 şi maximum 5 membri 

reprezentanţi ai operatorilor economici, 

la paritate cu numărul de membri din 

partea cadrelor didactice, primarul sau 

un reprezentant al primarului, un 

reprezentant al consiliului local şi un 

reprezentant al părinţilor. În cazul în 

care sunt mai mulţi operatori economici, 

aceştia vor desemna reprezentanţii în 

consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau pot forma un consiliu 

reprezentativ care să desemneze 

reprezentanţii pe locurile alocate 

operatorilor economici. 

 

(3) În unităţile de învăţământ particular 

şi confesional, consiliul de administraţie 

este constituit conform statutului aprobat 

de fondatori. 

A fost eliminată și 

prevederea privind 

reprezentarea operatorilor 

economici, la paritate cu 

numărul de membri din 

partea cadrelor didactice 
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--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) În cazul unităţilor de învăţământ 

prevăzute la alin. (1), consiliul de 

administraţie exercită controlul asupra 

directorului, numeşte şi revocă 

directorul, aprobă planificarea 

strategică a unităţii de învăţământ 

elaborată de directorul unităţii de 

învăţământ, avizează candidaturile 

pentru ocuparea posturilor didactice şi a 

postului de director. 

 

(5) Preşedintele consiliului de 

administraţie al unităţilor de învăţământ 

prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a 

convoca reprezentanţii părinţilor şi 

reprezentanţii/sindicatului/ 

salariaţilor din unitatea de învăţământ la 

şedinţele consiliului de administraţie în 

care se dezbat relaţii de muncă, condiţii 

de muncă şi salarizare. 

 

(6) La şedinţele consiliului de 

administraţie al unităţilor de învăţământ 

prevăzute la alin. (1) în care se dezbat 
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--- 

aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia 

de a convoca reprezentantul elevilor care 

participă la şedinţă cu statut de 

observator. 

 

(7) Consiliul de administraţie al 

unităţilor de învăţământ prevăzute la 

alin. (1) poate emite hotărâri în 

condiţiile în care sunt prezenţi minimum 

jumătate plus unu din totalul membrilor. 

Hotărârile consiliului de administraţie 

cu privire la numirea/revocarea 

directorului se iau prin vot secret de 

către 2/3 din membrii consiliului de 

administraţie. Membrii consiliului de 

administraţie care se află în conflict de 

interese, conform legii, nu participă la 

vot. 

 

Art. 962 - Directorul unităţilor de 

învăţământ prevăzute la art. 961 exercită 

managementul unităţii de învăţământ şi 

are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de 
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învăţământ şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) este ordonatorul de credite al unităţii 

de învăţământ; 

c) îşi asumă răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe 

care o conduce; 

d) propune regulamentul de organizare 

şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

pentru discutarea şi aprobarea în 

consiliul de administraţie; 

e) avizează proiectul de buget şi raportul 

de execuţie bugetară pentru discutarea şi 

adoptarea în consiliul de administraţie; 

f) răspunde de selecţia, angajarea, 

evaluarea periodică, formarea, motivarea 

şi încetarea raporturilor de muncă ale 

personalului din unitatea de învăţământ; 

g) elaborează planificarea strategică a 

unităţii de învăţământ şi o supune 

aprobării consiliului de administraţie; 

h) aprobă curriculumul în dezvoltare 

locală elaborat în parteneriat cu 

operatorii economici/autoritatea locală, 

la propunerea consiliului profesoral; 

mailto:drahk@ahkrumaenien.ro
http://www.ahkrumaenien.ro/


 
 
 
 Str. Clucerului  35,  Etaj  2   I   RO-011363  |  Bucureşti, Romania  Telefon: + 40 21 2231531 

  Fax: + 40 21 2231538 
  E-mail: drahk@ahkrumaenien.ro 
  Internet: www.ahkrumaenien.ro  

Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer  |  Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană 
Präsident / Preşedinte: Dr. Dragoş Anastasiu 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied / Director General, Membru în Consiliul Director: Sebastian Metz 
USt-IdNr. / Cod de TVA: RO 14870017 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont EUR: RO82MIRO0000138886660104 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont RON: RO50MIRO0000138886660001 

Text 

 Lege nr.1/2011,  

cu mod şi complet ult. (inainte 

de OUG 81/2016) 

Text  

OUG 81/2016 

Text  

Lege 82/2018 

 

OBS 

curriculumul în dezvoltare locală (CDL) 

este o componentă a Curriculumului 

naţional, care cuprinde orele alocate 

pentru dezvoltarea ofertei curriculare 

specifice fiecărei unităţi de învăţământ 

profesional şi tehnic, ofertă realizată în 

parteneriat cu operatorii economici; 

i) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu 

terţii; 

j) aprobă planul de încadrare cu personal 

didactic şi didactic auxiliar, precum şi 

schema de personal nedidactic; 

k) avizează programe de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice, 

propuse de consiliului profesoral şi 

aprobate în consiliului de administraţie; 

l) sancţionează abaterile disciplinare, 

etice sau profesionale ale cadrelor 

didactice, conform legii; 

m) aprobă comisiile pentru concursurile 

organizate la nivelul unităţii de 

învăţământ şi validează rezultatul 

concursurilor; 

n) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

o) prezintă anual un raport asupra 
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calităţii educaţiei în unitatea de 

învăţământ pe care o conduce. Raportul 

este prezentat în faţa consiliului de 

administraţie, comitetului de părinţi şi 

este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a 

inspectoratului şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti; 

p) coordonează colectarea şi transmite 

inspectoratului şcolar datele statistice 

pentru sistemul naţional de indicatori 

privind educaţia; 

q) reprezintă unitatea de învăţământ faţă 

de terţi şi angajează patrimonial unitatea 

de învăţământ; 

r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de 

către consiliul de administraţie." 

 

 

--- 

25. La articolul 361 alineatul (3), după 

litera g) se introduce o nouă literă, 

litera h), cu următorul cuprins: 

"h) cerinţa de autorizare/acreditare a 

operatorilor economici implicaţi în 

formarea profesională prin învăţământul 

dual se va realiza conform prevederilor 

art. 25 alin. (5) lit. c)." 

 

26. La articolul I punctul 25, articolul 361 

alineatul (3), litera h) se abrogă. 

S-a abrogat cerinţa de 

autorizare/acreditare a 

operatorilor economici 

implicaţi în formarea 

profesională prin 

învăţământul dual 
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--- 

Art. II - În termen de 24 de luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

elaborează metodologia specifică 

prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. c) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

27. Articolul II se abrogă. 
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