Dreptul la educaţie
Dreptul la educaţie
Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ
preuniversitar şi su- perior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de
discriminare.
Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Dreptul la educaţie este recunoscut în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de
protecţie în România, minorilor străini şi minorilor apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este
oficial recunoscută conform legii.
În România învăţământul constituie prioritate naţională.
Finanţarea educaţiei naţionale
Pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor
publice locale mini- mum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimen- tar, unităţile şi
instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza au- tonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare
ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.
Măsura intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general
obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază
pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional, precum şi pentru cel
postliceal de stat.
Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia
elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Învăţământul de stat este gratuit.
Pentru unele activităţi, niveluri, cicluri şi pro- grame de studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite
de prezenta lege.

Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face, din 2012, după principiul “resursa financiară
urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la
unitatea de învăţământ la care acesta învaţă.
Învăţământul poate să fie finanţat şi direct de către opera- tori economici, precum şi de alte persoane
fizice sau juridice, în condiţiile legii.
Susţinerea din partea statului
Statul susţine antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe
aceia cu cerinţe educaţionale speciale.
Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.
Învăţământul special şi spe- cial integrat sunt parte componentă a sistemului naţional de învăţământ
preuniversitar.
Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăţa într-o unitate de învăţământ vor fi
sprijiniţi prin decon- tarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate de învăţământ sau vor
primi cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor înscrişi în învăţământul postliceal.
Învăţământul preuniversitar
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar
(3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cu- prinde clasele V-IX;
(ii) învăţământul secundar superior sau liceal, care cu- prinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
d) învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani;
e) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

Măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul pri- mar intră în vigoare începând cu anul şcolar
2012-2013;
Măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi
care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012;
Învăţământul general obligatoriu


Învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi este for- mat din învăţământul primar şi
învăţământul secundar inferior. Învăţământul tehnic cuprinde clasele a XII-a şi a XIII-a din
învăţământul liceal, filiera tehnologică.



Învăţământul profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional, învăţământ tehnic şi
învăţământ postliceal.



Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.



Obligaţia de a frecventa învăţământul de 10 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18
ani.

Învăţământul preşcolar
Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi. Învăţământul
preşcolar se organizează în grădiniţe cu pro- gram normal, prelungit şi săptămânal.
Învăţământul primar
Învăţământul primar se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă.
În clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vâr- sta de 6 ani până la data începerii anului
şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa
pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea
lor psihosomatică este corespunzătoare.
În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care
împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor
legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

Învăţământul gimnazial
Învăţământul gimnazial se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă.
Absolvenţii învăţământului gimnazial care nu continuă stu- diile în învăţământul liceal pot să finalizeze,
până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei
calificări corespunzătoare Cadrului naţional al calificărilor.
Învăţământul liceal
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Programele “A doua şansă” (ADS)
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aproba organizarea de programe
educaţionale de tip “A doua şansă”, în vederea promovării învăţământului primar sau gimnazial pentru
persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au
absolvit acest niveluri de învăţământ (până la vârsta de 14 ani, în cazul învăţământului primar).
Învăţământul liceal tehnologic sau vocaţional
Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate or- ganiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică
sau vocaţională, pentru calificări din Registrul naţional al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de
nevoile pieţei muncii, identificate prin doc- umente strategice de planificare a ofertei de formare
regionale, judeţene şi locale.
Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organ- iza şi pe baza solicitărilor din partea
angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte
de şcolarizare.
Învăţământul profesional
Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profe- sionale care pot fi unităţi independente sau
afiliate liceelor teh- nologice, de stat sau particulare.

Pregătirea prin învăţământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în urma consultării partenerilor
sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale validate de
comitetele sectoriale.
Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale,
dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass.
Învăţământul militar preuniversitar
Învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este
învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, şi cuprinde: învăţământ liceal
militar şi învăţământ postliceal pentru for- marea maiştrilor militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi
agenţilor de penitenciare.
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv se organizează pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii.
În învăţământul de artă şi în învăţământul sportiv:
a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învăţământul gimnazial;
b) elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării aptitudinilor specifice;
c) planurile-cadru de învăţământ sunt adaptate specificului acestui învăţământ;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
e) programele şcolare pentru învăţământul liceal de artă şi pentru învăţământul liceal sportiv respectă
obiectivele educaţionale stabilite pentru profilul respectiv.
Învăţământul pentru copiii aparţinând minorităţilor naţionale
Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă,
la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar, în condiţiile legii. În funcţie de
necesităţile locale se organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor legali şi în condiţiile legii, grupe, clase
sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

La toate formele de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de
circulaţie internaţională, se poate înscrie şi pregăti orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii
Europene şi Confederaţia Elveţiană, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.
Învăţământul special şi special integrat
Învăţământul special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale sau
alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, se realizează pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de
deficienţă.
Învăţământul pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte
Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe în- alte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre
de excelenţă. Centrele de excelenţă sunt înfiinţate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
Coordonarea acţiunilor este asigurată de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, înfiinţat prin
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spor- tului. Copiii şi
tinerii capabili de performanţe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le
respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a performanţei. Aceste programe sunt de
aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu noi domenii, de
mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învăţare.
Programele “Şcoală după şcoală”
Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi extindă activităţile cu elevii
după orele de curs, prin programe “Şcoala după şcoală”.
În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin programul “Şcoala după
şcoală”, se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor
dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru
este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizaţii nonguver- namentale cu competenţe în
domeniu.
Programele “Şcoala după şcoală” se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Statul poate finanţa programul “Şcoala după
şcoală” pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii.

Învăţământul particular şi confesional
Învăţământul particular şi confesional se organizează con- form principiului nonprofit în unităţi de
învăţământ preuniver- sitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare. Criteriile,
standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ
preuniversi- tar particular şi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile
de învăţământ de stat.
Formaţiunile de studiu
Formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:
a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai
mult de 20;
c) învăţământul primar: clasa care cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult
de 25;
d) învăţământul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult
de 30;
e) învăţământul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de
30;
f ) învăţământul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult
de 30;
g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/ sau moderate: grupa care cuprinde în medie
10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai
puţin de 4 şi nu mai mult de 6.
Prin excepţie , în localităţile în care există cerere pentru for- ma de învăţământ în limba maternă a unei
minorităţi naţionale, efectivele formaţiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de
prezenta lege.

Calificativele şcolare
Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin califica- tive, în învăţământul primar, respectiv prin note
de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod
similar testelor internaţionale.
Notarea elevilor fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale şi a metodologiilor de evaluare
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor prezentei legi. Controlul utilizării
şi al respectării standardelor naţionale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecţia
şcolară. Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor
individuale de învăţare.
Beneficiarii educaţiei


Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.



Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar sunt familiile antepreşcolarilor, ale
preşcolarilor şi ale elevilor.



Comunitatea locală şi societatea, în general, sunt beneficiari terţiari ai învăţământului
preuniversitar.

Sprijin pentru transport
Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/au- torizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru
transportul lo- cal în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto,
feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
Ca măsură de protecţie specială, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei
instituţionalizaţi pot benefi- cia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate mai sus,
pe tot parcursul anului calendaristic.
Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile învăţământ la care sunt
şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă
contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,
de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice. Elevii etnici
români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate.

Contractul educaţional cu părinţii
Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul în- scrierii antepreşcolarilor, respectiv a
preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi este particularizat, la nive- lul fiecărei unităţi de
învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie.
Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de învăţământ este sancţionată
de inspectoratul şcolar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada
învăţământului obligatoriu.
Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
Nerespectarea obligaţiei părinţilor de şcolarizare a elevului, din culpa părintelui sau a tutorelui legal
instituit, este sancţionată cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul
comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amen- zilor
contravenţionale se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ.
Ajutorul de 500 euro


Statul sprijină dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând
echivalentul în lei a 500 euro, cal- culat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca
Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia.
Suma este acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul
Ministeru- lui Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.



Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în con- tinuare cont pentru educaţie
permanentă, deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre părinţii fireşti,
de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de
naştere.



Părinţii copilului, contribuabili, pot direcţiona în contul prevăzut mai sus un procent de până la
2% din valoarea im- pozitului anual pe veniturile din salarii, în condiţiile legii, şi pot depune sume
în acest cont.



Pentru sumele depuse în cont se plăteşte dobândă anual la o rată a dobânzii stabilită prin ordin al
ministrului finanţelor publice. Dobânzile aferente conturilor de depozit constituite la Trezoreria
Statului se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.



Titularul contului este singura persoană care poate so- licita sume din contul pentru educaţie
permanentă, începând cu vârsta de 16 ani şi cu acordul expres, după caz, al părinţilor, al
tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria Statului eliberează vouchere echivalente în
valoare cu sumele solicitate. Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fost cheltuite pentru educaţia permanentă se elaborează de către Minis- terul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.



Retragerea sumelor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege şi/sau utilizarea acestora în alt
scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu în- chisoare de
la 6 luni la un an.



Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă prin acordarea sumei
reprezentând echivalentul în lei a 500 euro se acordă tuturor copiilor născuţi după data intrării
în vigoare a prezentei legi.



Măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică
începând din anul 2013.

Neobligativitatea religiei ca disciplină şcolară
Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară,
parte a trun- chiului comun. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui
legal instituit pentru elevul minor, ele- vul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia
şcolară se încheie fără disciplina Religie.

