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Avand in vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licenta si a studiilor universitare
de masterat printre conditiile necesare pentru ocuparea functiei de profesor in invatamantul
preuniversitar si a unor functii didactice auxiliare din invat amantul preuniversitar, tinand
seama de faptul ca primele promotii au finalizat in acest an ciclul I de studii universitare de
licenta,

tinand cont de nevoia de a oferi absolventilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a
obtine o certificare a calificarii profesionale obtinute, in situatia in care decid sa nu mai
continue studiile in ciclul superior al liceului, dupa incheierea invatamantului obligatoriu,

pentru asigurarea conditiilor de acces egal la piata muncii si pentru identificarea un or solutii
optime de combatere a efectelor crizei economice,

pentru eliminarea situatiilor discriminatorii aparute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin.
(1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si
completarile ulterioare,

luand in considerare faptul ca, potrivit Calendarului miscarii personalului didactic din
invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009 -2010, aprobat prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.742/2008, cu modificarile ulterioare, se deruleaza
activitatile privind constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular si vacantarea
posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretrans ferare si transferare pentru
restrangere de activitate,

intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a
caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din
10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cu m
urmeaza:

1. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alinea tele (5) si (6), cu urmatorul
cuprins:

"(5) Absolventii ciclului inferior al liceului care sustin si promoveaza examenul de certificare a
competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nivel 2.

(6) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a competentelor profesionale se
stabileste prin metodologie elaborata si aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se da
publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor."

2. La articolul 151 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) educatoare, profesori pentru invatamantul prescolar - in invatamantul prescolar;
b) invatatori, profesori pentru invatamantu l primar - in invatamantul primar;".
Art. II. - Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 i ulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:



"a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul
prescolar, cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor;

b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar;
profesor cu stabilirea salarizarii prin legea s alarizarii unitare a bugetarilor."

2. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) functiile didactice prevazute la lit. c), d), f) si g) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu

diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul
postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire
psihopedagogica oferit de  departamentele pentru pregatirea personalului didactic;

i) functiile didactice prevazute la lit. e) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul II
de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia detinerii a min imum 60 de credite de studii
transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea
personalului didactic."

3. La articolul 8, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) functiile didactice auxiliare prevazute la lit. a), b), e), g) si h) se pot ocupa si de persoanele care au

absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in
profilul postului."

4. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin

desfiintarea unor unitati scolare; transferul se e fectueaza respectand prevederile art. 7, care se aplica in
mod corespunzator;

b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, in aceeasi localitate sau in localitatea unde isi are
domiciliul, respectand prevederile art. 7, ce se aplica in mod cores punzator;".

5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera b)  se introduc doua noi litere, literele b 1) si b2), cu urmatorul
cuprins:

"b1) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de
activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca
persoana respectiva a obtinut media minim 7 la concursul de titularizare sau daca avea media minim 7 la
repartitia guvernamentala;

b2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de
activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia
suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;".
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