S.I.P. Hunedoara
OUG nr. 117/2013 pentru modificarea Legii Educației Naționale
31.12.2013
În Monitorul Oficial nr. 843 din 30.12.2013 a fost publicată OUG nr. 117/2013 pentru modificarea Legii nr.
1/2011 a educației naționale. Puteți citi textul integral al ordonanței urmând link-ul de mai jos.
În esență, modificările relevante care privesc învățământul preuniversitar sunt următoarele:
- prelungirea învățământului obligatoriu la 11 ani (clasa pregătitoare, ciclul primar, ciclul gimnazial și
ciclul liceal inferior), până în anul 2020 urmând să devină obligatoriu și ciclul superior al învățământului
liceal;
- readucerea clasei a IX-a în cadrul învățământului liceal (noua structură a învățământului preuniversitar
devine astfel 1+4+4+4);
- introducerea învățământului profesional de 3 ani, cu posibilitatea realizării ulterior a studiilor liceale;
- se clarifică faptul că pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative;
- se asigură prin lege posibilitatea redistribuirii sumelor repartizate în baza standardelor de cost către
unitățile de învățământ unde aceste sume nu sunt suficiente;
- se clarifică aspecte privind finanțarea complementară: finanțarea complementară asigură cheltuieli de
capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat care
nu fac parte din finanțarea de bază a unităților școlare, respectiv alte cheltuieli de natura bunurilor și
serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază;
- prelungirea de la 3 la 6 ani a posibilității de titularizare în baza rezultatelor obținute la concursurile de
titularizare;
- posibilitatea reîncadrării în funcție a personalului didactic pensionat care nu a depășit cu 3 ani vârsta de
pensionare, anual, cu menținerea drepturilor și obligațiilor care decurg din desfășurarea activității
didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administrație, însă cu condiția suspendării
pensiei pe durata reîncadrării;
- amânarea introducerii noilor formate de examene și evaluări naționale începând cu generațiile de elevi
care vor fi în cala a V-a, respectiv a IX-a în anul școlar 2015-2016.- OUG nr. 117/2013 pentru modificarea
Legii Educației Naționale (PDF, octeti)
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