
Parlamentul României

Legea	 nr.	 185/2020	 pentru	 modi�icarea	 și	 completarea	 Legii	 educației

naționale	nr.	1/2011
În vigoare de la 01 septembrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 20 august 2020. Formă aplicabilă la 01 septembrie 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinților, în limita numărului de
locuri, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani, asigurându-se finanțarea de
bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a
Guvernului."
2. La articolul 63 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;".

3. La articolul 63 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1) cu următorul cuprins:

d1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi
constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;".

4. La articolul 63 alineatul (1), literele e) și e1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai

mult de 30;

e1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;".
5. La articolul 63 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de

învățământ în limba maternă a unei minorități naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al
Ministerului Educației și Cercetării, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în
coordonarea Departamentului de relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și al
organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României;".

6. La articolul 63, alineatele (3) și (31) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel

mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de
administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de
învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

(31) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației și Cercetării și autorităților
locale pentru asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu
același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ."

7. La articolul 63, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase din
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învățământul de masă se realizează doar la începutul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev cu cerințe
educaționale speciale orientat de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente
ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preșcolari/ elevi."
8. La articolul 262 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de

studii, conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru
obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;
b) activități de pregătire metodico-științifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii, în acord cu nevoile
elevilor;".
9. La articolul 262 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor educaționale."

10. La articolul 262, partea introductivă a alineatului (3) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor

și a elevilor în clasă, în care pot fi incluse și activități de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau
pentru obținerea performanței educaționale, precum și cele de învățare remedială, reprezintă numărul de ore
corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:
. . . . . . . . . .
(4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de
predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I se poate
reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului. Personalul didactic care desfășoară
activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învățare-
evaluare, în funcție de numărul de profesori stagiari coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post,
care desfășoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plată cu ora."

11. La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță se pot aloca în normă 2-3 ore."
12. La articolul 262, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Norma didactică a consilierului școlar corespunde unui post de consilier școlar în cabinetul de asistență

psihopedagogică, respectiv în cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică și se stabilește prin raportare
la un număr de 500 de elevi, 500 de elevi și preșcolari sau de 300 de preșcolari. Activitățile specifice normei
didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării."
13. La articolul 263, alineatul (2) modifică și va avea următorul cuprins:
(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia

aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și ore de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau
pentru obținerea performanței educaționale, precum și ore de învățare remedială, fără a depăși o jumătate de
normă de predare-învățare- evaluare, cu menținerea drepturilor salariale."

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.
(2) Ministerul Educației și Cercetării emite, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
Norme metodologice privind desfășurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru
obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială și Norme privind reducerea normei
didactice de predare cu 2-4 ore/săptămână a profesorilor care desfășoară activitatea de mentorat.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. I pct. 4 din Legea nr. 221/2019
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 929 din 19 noiembrie 2019.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1)
din 
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR 

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI, 

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 20 august 2020.
Nr. 185.
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