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Ioana Vida

Prin  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  21/2012, 
Guvernul  României  a  modificat  şi  a  completat 
Legea  educaţiei  naţionale  nr.  1/2011  stabilind 
indicatorii  juridici  care  să  garanteze  o  bună 
desfăşurare a anului şcolar şi universitar 2012-2013.5 

Modificările  şi  completările  Legii 
educaţiei  au în  vedere  atât  asigurarea  cadrului 
legal  necesar  sprijinirii  educaţiei  timpurii,  a 
sporirii  accesului  tuturor copiilor  la o educaţie 
de  calitate,  cât  şi  asigurarea  accesului  egal  la 
educaţie  şi  al  egalităţii  de  şanse,  la  creşterea 
ratei  de  succes  şcolar  prin  asigurarea  resursei 
umane calificate  la  clasa  pregătitoare,  în  toate 
localităţile, din mediul urban şi mediul rural. 

O  atenţie  deosebită  este  acordată  atât 
clasei  pregătitoare,  din  învăţământul  primar, 
care va funcţiona începând cu anul şcolar 2012-
2013,  cât  şi  personalului  didactic  titular  în 
învăţământul preuniversitar aferent.

De  asemenea,  este  creionat  programul 
naţional de formare continuă, care va fi derulat 
în luna iulie 2012 pentru cadrele didactice, care 
vor  preda  la  clasa  pregătitoare  în  anul  şcolar 
2012-2013. 

Astfel, art. 253 se modifică, statuând la 
alin.  (1)  următoarele:  „Cadrele  didactice 
netitulare  calificate,  care  au  participat  la 
concursuri  de  titularizare  în  anii  2008,  2009, 
2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi 
au  ocupat  un  post/o  catedră,  devin  titulare  în 
sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt 
îndeplinite  cumulativ  următoarele  condiţii 
generale a)  se  certifică  valabilitatea 
postului/catedrei  şi b)consiliul  de administraţie 
al şcolii respective este de acord”; iar la alin. (2) 

5 Publicată în M.Of. nr. 372 din 31 mai 2012.

„Condiţiile  specifice  pentru  titularizarea 
personalului  didactic  care  a  participat  la 
concursuri  de  titularizare  în  anul  2011,  în 
condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie 
elaborată  cu consultarea  partenerilor  de dialog 
social  şi  aprobată  prin  ordin  al  ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”

Totodată, se creează cadrul legal necesar 
asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de 
învăţământ  preuniversitar,  a  funcţiilor  de 
conducere,  de  îndrumare  şi  de  control  în 
inspectoratele  şcolare  şi  a  funcţiilor  de 
conducere  în  casele  corpului  didactic  pentru 
perioada  2012-2013  până  la  organizarea 
concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii. 

În acest context, art. 158 este completat cu 
alin.  (41),  care statuează că „prin excepţie de la 
prevederile  alin.  (4),  până  la  finalul  anului 
universitar  2012/2013,  evaluarea  şcolilor 
doctorale se face de către ARACIS sau de către o 
altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din 
străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de 
evaluare  se  stabilesc  prin  ordin  al  ministrului 
educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului,  pe 
baza  propunerilor  ARACIS.  Fiecare  şcoală 
doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.”

De asemenea, art. 160 este completat cu 
alin. (5), evidenţiind faptul că, prin excepţie de 
la  prevederile  alin.  (3)  şi  (4),  pentru  anul 
universitar  2012-2013,  numărul  granturilor 
doctorale  se  stabileşte  prin  hotărâre  a 
Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin 
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului,  care,  la  rândul  lui,  are  rolul  de  a 
repartiza şcolilor doctorale granturile  doctorale 
prin  competiţie  între  acestea,  pe  baza  unei 
metodologii aprobate de senatul universităţii.
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În ceea ce priveşte  studiile  universitare 
de doctorat, acestea se pot organiza, în perioada 
2012-2013,  conform  art.  162  alin.(11)  şi  în 
cotutelă, în cazul în care studentul doctorand îşi 
desfăşoară  activitatea  sub  îndrumarea 
concomitentă a unui conducător de doctorat din 
România şi a unui conducător de doctorat dintr-
o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 
conducători de doctorat din instituţii diferite din 
România,  pe  baza  unui  acord  scris  între 
instituţiile organizatoare implicate. 

În plus, doctoratul în cotutelă poate fi 
organizat şi în cazul în care conducătorii de 
doctorat  sunt  din  aceeaşi  IOSUD 
((Institution  Administering  Doctoral 
University  Studies),  dar  au  speciali-
zări/domenii  diferite  de  studii,  conform 
prevederilor din Carta universitară.

Remarcăm faptul că O.U.G. nr. 21/2012 
reiterează faptul că învăţământul  constituite una 
din  priorităţile  naţionale,  întrucât  vizează 
interesul public.
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