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Distribuirea cupoanelor 
de privatizare

Anul-Vll ■  Nr. 1453 ■  Joi, 24 august 1*995

LEGEA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Parlamentul României adoptă 
prezenta lege.

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Ari; 1. — Prezenta lege reglementează 
organizarea şi funcţionarea sistemului na. 
ţtonal de învăţământ.

Art. 2. —. fn România, învăţământul 
constituie prioritate naţională.

Art. 3. -- (1) învăţământul urmăreşte 
realizarea idealului educaţional întemeiat 
p« tradiţiile umaniste, pe valorile demo
craţiei şi pe aspiraţiile societăţii româ
neşti ' şi Contribuie la păstrarea identi. 
tăţii naţionale. >

(2) Idealul educaţional al şcolii româ
neşti constă în dezvoltarea liberă, inte
grală şi armonioasă a Individualităţii u‘- 
mane, in formarea personalităţii autono. 
me şi creative.

Art. 4. — (1) învăţământul are ca fi
nalitate formarea personalităţii umane, 
prin :

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice  ̂a 
valorilor culturii naţionale şi universale;

b) formarea capacităţilor intelectua
le, a disponibilităţilor afective şi a abi
lităţilor practice prin .asimilarea de cu 
(MiştiUţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi 
estetice ; <

cţ asimilarea tehnicilor de muncă in
telectuală, necesare instruirii şi autoin
struirii pe durata întregii vieţi;

d) educarea în spiritul . respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, al demnităţii şf al toleranţei, 
al schimbulifi liber de opinii;

e) cultivarea sensibilităţii faţă de pro.
Wematîca umană, faţă de valorile moral- 
civice, a respectului pentru natură şi me
diul înconjurător; ‘ ,

f) dezvoltarea armonioasă a individu
lui, prin educaţie fizică, educaţie igieni- 
co-sanitară şi practicarea sportului; -

g) profesionalizarea tinerei generaţii
pt-uţru desfăşurarea uuor activităţi utile, 
producătoare de bunuri materiale şi spi- 
• i luale. :v- . ■

(2) învăţământul asigură cultivarea dra. 
-gostei faţă de ţară, faţă de trecutul isto: 
ric şi de tradiţiile poporului român.

<3)'Finalităţile şcolii româneşti se rea
lizează prin strategii şi tehnici moderne 
tte instruire şi educare, susţinute de şti, 
inţele educaţiei şi practica şcolară, con
form obiectivelor fiecărui nivel de învă
ţământ.

~Art. 5; — (I) Cetăţenii României au 
drepturi egale de acces la toate nivelu
rile şi formele de învăţământ, indiferent 
de condiţia socială şi materială, de sex, 
rasă, naţionalitate, apartenenţă politică 
sau religioasă.

(2) Statul promovează principiile în. 
vâţământului democratic şi garantează 
dreptul la educaţia diferenţiată; pe' baza 
pluralismului educaţional.

Art 6. — învăţământul general obli
gatoriu este de 8 clase. Frecventarea o- 
bligatorie a învăţământului de 8 clase în. 
cefează la vârsta de 16 ani.

Art". 1. — (1) învăţământul de stat este 
gratuit. . j

(2) Pentru unele activităţi se pot- per
cepe laxe, în condiţiile stabilite de pre
zenta lege.

(3) .învăţământul de stat *este finanţat 
de la bugetul de stat şi de la bugetele 
locale. Fondurile destinate învăţământu
lui surit nominalizate distinct în bugetul 
tic-sfat şi in bugetele locale.

(I) Învăţământul poate fi finanţat şi 
d<- către agenţi economiei.

(5) Învăţământul poate fi susţinut prin 
burse; credite de studii, taxe, donaţii, 
sponsorizări, surse proprii şi alte surse 
legale.

(6) Statul îi sprijină material, cu pre
cădere, pe elevii şi studenţii care obţin 
rezultate foarte bune la învăţătură şi do
vedesc aptitudini- deosebite pentru forma- 
.rea Ier în domeniul - unei profesiuni.

(7) Statul şi alţi factori interesaţi sub. 
venţionează activităţile de performanţă, 
de nivel naţional şi internaţional, ale 
elevilor şi studenţilor..

(8) Instituţiile şi unităţile de învăţă
mânt sunt persoane juridice, cu excepţia 
şcolilor care au numai clasele I—IV.

.Art. 8. — (1) învăţământul .de toate 
gradele se desfăşoară în limba română. 
In fiecare localitate se organizează -şi 
funcţionează clase cu limba 'de predare 
română. ; . ^

(2) Dreptul persoanelor aparţinând mi- 
- norităţilor naţionale de a învăţa limba

lOr maternă şi dTeptul de a putea fi in
struite în âceâstă limbă sunt garantate, 
în- condiţiile prezentei legi.

(3) Studiul şi însuşirea în şcoală ar lim. 
bii române ca limbă ofitială de stat sunt 
obligatorii pentru toţi cetăţenii români, 
indiferent de naţionalitate.

(4) Atât în iitvăţământul de Stat cât 
şi în cel particular, documentele şcolare' 
oficiale se întocmesc în limba română. /

Art. 9. — (I) Planurile Învăţământu
lui primar, gimnazial, liceal şi profesio
nal includ religia "ca disciplină şcolară. - 
In învăţământul primar religia Cste dis. 
ciplină obligatorie, în învăţământul gim
nazial este opţională, iar în învăţământul 
liceal şi profesional este facultativă. Ele
vul, cu acordul părintelui sau al tutore
lui legal instituit, alege pentru studiu re
ligia şl confesiunea.

(2) Cultele recunoscute oficial de stat 
pot soKeita Ministerului învăţământului 
organizarea unui învăţământ specific, co. 
respunzător necesităţilor de pregătire a 
personalului de cult, numai pentru absol
venţii învăţământului giuwpzţal sau liceal, 
după caz. Ele răspund de elaborarea pro. 
grâmtdor de studii, care se aprobă de că
tre Secretariatul de Stat. pentru Culte şi 
de Ministerul Învăţământului.

Art. 10. — (1) Reţeaua; unităţilor şi in- 
stituţiilor învăţământului de stat este or
ganizată şi aprobată de Ministerul învă
ţământului, în concordanţă cu dinamica 
demografică şi cu necesităţile de formare 
profesională, actuale, şi de perspectivă.

(2) Autorităţile, locale şi agenţii econom 
mici pot înfiinţa şi finanţaunităţi şcolare, 
în condiţiile legii.

(3) Ministerul învăţământului poate a- 
proba organizarea de unităţi şi instituţii 
de-învăţământ în care predarea să se facă 
în limbi de - circulaţie internaţională, în 
condiţiile prezentei legi. fn aceste şcoli, 
Limba şi literatura română. Istoria româ
nilor şi Geografia României se predau şi 
se examinează în limba română. ,

(I) Ministerul învăţământului poate a- 
proba organizarea de unităţi de învăţă
mânt sau clase constituite din elevi capa
bili de performanţe.

(5) In condiţiile prezentei legi, se pot 
organiza unităţi de învăţământ cu preda, 
rea îii limba română, pe lângă oficiile di
plomatice şi instituţiile culturale ale Ro
mâniei in străinătate.

(6) Ministerul învăţământului, în cola. 
foorare cu Ministerul Afacerilor Externe, 
are obligaţia să sprijine învăţământul în 
limba maternă în ţările în care trăiesc

(Continuare în pag. şL a)

8 PAGINI •  130 LEI

24 AUGUST

•  Sf. Mc. Eutihie, uceni
cul Sf. Ap. şi Evanghe
list Ioan;-

0 începe Zodia Fecioarei 
' (24 august — 23 septem

brie);
0 Onomastică; Vartolo- 

meu;
•  Au murit; în 1829, scrii

torul ION BU0A1.DE.
- LEANU (n. 1760); în 

1868, scriitorul COS_ 
TACHE NEGRUZZI (ri.

1808); *■
0 1960. La staţia de cer

cetări Vostoc din An. 
tarctida s-a înregistrat 
cea mai coborâtă tem_ 
peraţură din toate tim
purile: 88,3 grade Cel- 
sius sub zero;

•  Soarele răsare la ora 
6,28 şi apune la 28,07;

0 Au trecut 235 de zile 
din an; au rămas 130.

Harababura 
un cod

în comuna Şoimuş ur
mează să se distribuie ce_ 
lor în drept un" număr de 
2454 cupoane nominative 
de privatizare. Acţiunea a- 
eeasta a început în chiar 
prima zi a săptămânii - în 
curs. ,

— Vid. oamenii să-şi' ri
dice cupoanele ?, Lam în
trebat pe dl Eugen Indica, 
dirigintele oficiului poştal.

— Vin. Toată ziua, uneori 
până seara târziu eliberăm 
cupoane. Pentru ca acţiu
nea să meargă cât se poa
te de bine, ne vom depla_ 
sa, în zilele dinainte a- 
nunţate, în sate. Ne con
fruntăm însă cu un aspect. 
Chiar azi — 22 august a.c.

c -L- am primit un ordin prin' 
care eram atenţionaţi , să 
nu.. înmâhăm cupoane de. 
cât celor ce au înscris 
deasupra fotografiei din 
buletinul de identitate un 
anumit cod.

— Cine semnează ordinul 
respectiv ?

creaţă de 
lipsă
— Poartă patru semnă

turi dintre care cea mal 
importantă este a dlui Ia. 
cob Zelenco, preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru. 
privatizare. Or, se ştie, nu
mai cei ce şi-au făcut bu
letin de identitate în ul
timii ani au înscris co
dul. Cei ce au buletine 
vechi ni s_a spus să-i tri
mitem întâi la poliţie şi 
numai după aceea să vină 
să-şi ridice cuponul. Ceea 
ce creează harababură şi 
la poliţie şi în acţiunea de 
distribuire a cupoanelor de 
care vorbim.

Situaţia pe care am în
făţişat-o este, poate gene
rală. Iată de ce credem că 
cei abilitaţi trebuie să in
tervină : la Guvern pentru 
a se limpezi lucrurile. Su
gerăm să se ţină seama de 
codul respectiv numai a_ 
tunci când datele înscrise 
în cupoane nu sunt identi
ce cu cele din buletinul de 
identitate. (Tr.B.)
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„Surpriza micului dejun"
Cu adevărat plăcută sur

priză a constituit_o mani
festarea desfăşurată sâm
bătă, 19 august, în spaţiul 
comercial al magazinului 
„Romarta", susţinută de; 
elevi şi absolvenţi ai •Şeo- 
lii de Artă din Deva, ini
ţiată de chitaristul şf mu. 
zicianul Olly -Vasilache. 
Spuhând acestea ne gân
dim în primul rând la 
faptul că, din păcate, pen
tru mulţi locuitori, ai ora, 
şului existenţa linei şcoli 
de artă este o necunoscută 
iar. despre secţiunea şi in
terpreţii de muzică uşoară 
de la această şcoală se ştie 
cu atât mai puţin.

în ambianţa primitoare ■ 
de la etajul I al magazinu
lui, puţinii spectatori pre
zenţi i-au putut cunoaşte 
pe şase dintre tinerii so
lişti de muzică uşoară ca
re ne-au cântat, unii chiar 
încântat, cu melodii prelua
te din repertoriul interpre
ţilor' români sau din re
pertoriul * internaţional, ale 
unor voci „cu greutate" în 
muzica de gen . (Mariah 
Sarey, Whitney Houston,

Laura Patisini etc.). Prin 
calitatea interpretărilor, 
Cristina Toma, Gabriel Glo- 
dean, Florina Vlad, Lore- 
dana Cristea, Felicia Pan_ 
duru şi Florin" Mureşan 
(cu o menţiune în . plus 
pentru ultimii doi), ne.ar în
dreptăţi să sperăm la mai 
mult în ceea ce priveşte 
viitorul muzicii uşoare ro
mâneşti- Numai că, ştim, 
ori intuim cu toţii cât de 
greu se răzbate pentru a 
reuşi seLţi faci un nume : 
în muzică şi de câte mai 
are nevoie un tânăr talen
tat pentru a se putea a- 
firma.

In prezentarea lui Răz- 
van Popa (de la Radio De
va), spectacolul a fost a- 
grementat cu scurte dialo
guri şi întrebări pentru 
public, răsplătit cu mici 
premii în cazul unor răs
punsuri; mulţumitoare. No
ta de surpriză a continuat 
până în final, când prota
goniştilor li s-au oferit „va
loroase” cadouri, constând 
în cutii de carton în care 
Se găseau câte o pereche de 
şosete, câte un ardei, o

ceapă, ba un evantai, bom- 
bonele, conopidă şi alte or
namente... de sezon. 1

Cea care se ocupă de 
pregătirea acestor tineri 
este dna profesoară Ma
riana Bele, care, mulţumi
tă de ceea ce s_a realizat, 
considera aceastji manifes
tare un început promiţător 
pentru tinerele talente ale 

.Şcolii de Artă. La rândul 
său, Olly Vasil.'iche, sufle
tul acestei acţiuni, mărtu
risea: „Doresc să ajut a_ 
ceastă şcoală, pe tinerii ei 
elevi, pentru Că ştiu foar
te bine, din proprie expe. 
rienţă, cât de greu este să 
te ridici, să te afirmi, fii. 
tr_un asemenea domeniu**.

Mai precizăm că această 
acţiune ar fi fost mult mai 
greu de realizat dacă nu 
se obţinea şi sprijinul spon-' 
sorilor: Romarta Danlory 
Corn, Metal Invest Goni 
SRL, Radio Deva, -Devasats 
3 ®V Deva, Eurovenus, De- 
licia Alimcom SRL, Snack 
Tropicana SRL, Ariola 
Corn SRL, •

GEORGETA BIRI.A

*
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romani, cu respectarea legislaţiei statului 
respectiv.

Aft 11. — (1) învăţământul nu se sub- 
-gază scopurilor şi doctrinelqr ftjsffe 

Stşvate. partide sau de alte formaţiuni 
Politice,

(2) tn unităţile şi spaţiile de învăţă- 
mănţ se -interzic crearea şi funcţionar##; 
partidelor sau altor formaţiuni p&îitîcc;, 
precum şi desfăşura rea activităţilor de 
Organizare şi propagandă politică,

(3) In învăţământ se interzice proze, 
litismul religios

S 'a  spaţiile destinate procesului d* 
mânt, in unităţi de cercetare ştiin-

ţifică, biblioteci, edituri şi tipografii ale 
instituţiilor ţ |i  îpviţămân.t, ÎBL CătjjJine, in
ternate, cantine, cluburi, case de cultură' 
ale studenţilor, case ale corpului d)ţdac-
t% d»se ,« j» sita. uh > sco m

«mPtexe cuttpc^-sportive, pamte sişi cpmpleve ' 
cluburi ale copiilor şi elevilor sunt inter- 
7>h‘ a tivit&ţjfe ţacş încalcă normele ge
nerale de nv#răutate, pri^ejffybjljd 
tatea fizică iau psifeică a tineretului. " 

4gct. J&. x- Winisteruî Invăjt|pân- 
,tătarii cei rj - i

ţ»M şţ.

m m  w v lw ây t Îp anssjmblul.
v n i  ş S mm^ S rînvăţământ. '-

ri#*  • * - -  *- ^m  .OrMM&arm şl conţinutul învăţă- 
/ '  ' fi s a tu ra te  d u #  cţî-

drn rieOWftH wwftc, ■ feitgtsşş ’̂sati fttnsp;

„ y T ftS S  ?âi?oTSSfegtfctfc
’ edb&a * ‘ p&ute' âbfeeKi1 pă-

r in p ir  sd®» î> ) M  fe -4» i „Mv. ; *.
levilor. r,tîrr,' s' ....... ‘ '  1

(gţ) Mie* icat»; Inyăţimăntaluţ consult 
tân# fdUttţU internsâţS-M organizarea #  
n o i^ ff t^ Ş i't ip ite t  ifice" d etevăţâ- 
mâfefe ' M M i  #  elaborarea pladarHac

^ « mfanMMIfer ’ ’şcql^^pentru tnvăţâmâin
teP-<»MtoăiiS*rstt<fe U  tevăţământed supe
rior, TBMutAte: 'do învăţământ ş» ftrogxa- 

sgstabifeve cop'- **- 
şi -standard* r na.

Art. 13, — Autunomia universitară este 
gai an tată
- Arfe--14 —- Alternativele educaţionala 

pot fi organizate în sistemul de învăţă - 
mânt; de stat şi; pariiriMŞt» Pe bUS eva
luării şi validării )#f de către. Ministerul 
învăţământului.

TITLUL IJ
SIS T E M U L  N A Ţ IO N A L. • m tmmMmm■

......dd ' . ■
Di:>t*©0mi comune

Art. 15. — (1) Sistemul naţional de în- 
văţământ eSe V > J
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de 
diferite tipuri, niveluri şi forme de orga. 
nizare a activităţii de instruire şi educsţre.

(2) Sistemul naţional de învăţământ 
cuprinde unităţi ţ i  instituţii de învăţă- 
m n b  de «lat. şi particulare. ,

(3) Privatizarea instituţiilor şi unităţi
lor de învâtijeaâot «te ts'*j interzisă,

tea instruirii şi educaţiei, in concordanţă, 
cn JBaî«cîiJŞri»ţlli da vârstă şi iodivi-
tBiîbtifr . .. .

2  Stctemul naţional ce învăţămâ ii are 
m-aî^rnea. âtaufturiă»

â) mvăţăiaâiU preşc.<dar: grupele mici, 
syjjtorfp ggTfeMţriV «te |K#t;tdşc. . Rentr*

'frjlnyăţământ primar; Clasele i—IV ;

iwţajiţpâwt gimn^ial; clasele V-—
# 1 % ..

—. îflotălâemnt; Ifceig,;., claşrie IX—XII 

■ poştUceal; *
■1
, -^ iş v i ţ ă s^ Rţrunjp^itar;, ^

. |Ĵ  ‘*f *yr-Jp K i. . . .
■' w ipăr,

»„ . . .  a|, liceal şi, ppstticcnl
« , . - an|di preuiţiversţtaţ.

(3â^săţpmâjţ|ui jţŢeuniveţiytpr este 
sub«^9na|t w .  SuqMaţd f. şcolare, 
M jpţ^idPi. W  mvaţa-,

. iWffîiţ'1** «  donat de Mjniş- 
terul tnvdţamanţidui, cu resţţcctarea,.au‘
t«Wl»'§»*‘iS4vfiP|^re' . . . .

' ®fl|an,zare ă,. învaţă-
mscatubiF^svdt: î*ffi|iţ^pţânt dp. zi, seyal.şi 
iăzk irecreenţă.

(9) In ,« *tr.u‘ educaţiei |>"rJsj.av ntc 
se poate practica învăţământul cqres 
P^Nfepţă şm»tlgHd^ş^nţă.

ţi») învăţământul' gepuşl omţgatorm, 
care cuprindp învăţămânţţif primar şi gia« 
naziai, este pivăţămapt dg #{•

(11) in  siştemul de învăţ3 ia |n t ţo l  
funcţiona uaităţi-piloţ şi. dă aplicaţie.

(13) In rşport cu ’condilţHle existente, 
DOt funcţiona grupuri şcolare în care se 
organizează Învăţământ profelional, liceal
i.ţ'''W»tt ;̂eal, cu o conducere unică.

Ari. 1®!* -*- (1) Sistemul naţional de în
văţământ are caracter deschis, asigurând 
posibilitatea trecerii de la un profil la 
altul, în condiţiile stabilite prin regula, 
ment.

(2) Elevii şi studenţii cu aptitudini şi 
ppcl^rmanţe şcolare excepţionale po-. pro 
mova doi ani de studii într-un an şcolar 
sau universitar.

, Art. 17. — (IX Minişternl Invăţăm ânţu. 
lui, inspcctorateie şcolare şi antorităţile 
admii^.şţraţiei publice locale asigură con- 
diţiile pecespre peidru q# elevii să frec- 
v^nteşe. curşurUq primare şî gîmnazlble 
de regulă, m SoralUăţîle în ' câre^iŞŞştm" 
domiciliază.

(2) In situaţi) tesţjfcdţf,: eleybteir din 
învăţământiţt pţlmm a-
rizali într-o alt4J WCiUlţaSe, H se' aSţgpră, 

caz, servicii ae transpârf," masă şi 
internat, CU sprijinui;‘'̂ ^B̂ ă|âi!Ubii;' învăţă, 
mâ&tuluţ, •> auto itaţilor a lministraţiei 

' iHiţiler economici» al

altor "jâersso'âffie'-'

IN V A Ţ A S â ^ I^ t^ R ^ C e ţL A B
.. . Ari7 t f  i -  (1) învăţământul ftdpcolar 
se ifen«#b cop^ în  vârttă de
,t— »fţ grădiniţe 4i‘ eep i <** pro.
graib

i n s ^ t e ^

. (Sl in m odreâ^waim ^;. «iMăţămâptub 
se, 4  sa5':my'ă-; 

tărnău# serai m k -«#, frecveuţâ, peniru, 
cap^ ap jftlîE ip lf

dotl «id, vârs|p. cni!sşi»ţpzătpare, - ’
.Stt..

încheie cp spsynefre#; pxţpi, SXftJne», de. 
eMmmtosi* sty^ţupţ, ne fcpzşr unei,rmşţo-, 

. oraţjţ > ptoq, Mtmdterul, ţ»-»
: îs

Iamhş, şi. literaţq t.
f i r a w  ...

1  ̂ î «' ty > > . ^  ’*> î'
cajai %qc,vcntMzâ cursiuăig g . . . . . .

;îi% limb#, mafernă, sj^ţip, ri o robă. Jl% 
^4S^Sik, .ife Htqtsbii^ pifltesnă.

( a  ln. caz de .ţM®QyBfî are a- examc-,

nul de c ic late. li se aqor^b certificaţ 
de capacitate. Câlor carp nu > -
ej^unyau) de capmîiţate li sp eliberea^ă,
Ia cerere, (5opie de pe foaia matr t - .«

Secîl%nea a 2-a
învăţăm ănlul. liceal 

Art. 23. — (i). îpy|tămftidţil liceal cu- 
Prin^p Clpsele OÎHÎi — învăţa*

■ ■ ti —. Şi, clasele lî^—XIII T~ în? 
Sgţ .send, saul fâra ^efvmiţar, ..

aRr®:
t Minişterui, învăţământului, Uş
pţnerea ijd&c^ratc£w L

. suKaxea alfer .factori m,te«

resaţi, fiind pubţicată înaintea examenu- 
lui de capacitate; numărul de to c ir i şi
de flapp se şm^bă anual, ia funcţie de 
cerinţele lo cb p jf naţ i i l e .

_ diplomă  ̂de bacajaureat. eUber^zd 
şl atestat profesional, durata studiilor
poate fi şi de 5 ani şi esde stabiU&ă p r ^  
hotărâre a Guvernului. *

Art. 25. — (1) Admiterea eleyŞor la 
învăţământul liceal se face Prin concurs, 
cam se te fă^p^ i |>t ba#a «eto.
do^^d e um* !?

(S)?La ^ncunşul de admitere.. în învă. 
ţământul liceal se pot înscrie absolvenţii 
ae tpnin»ilHf <m R i I M t  de m$&îu\*,c.

(h  înscrierea la  concursul de admite. 
I» în, înivi^itt»ştab lipeab dă & m  poale 
face în prim ii 3 ani de la o lv itşş  g tn -

grădiniţe
■orelujirgH şf Siatm ndnab 

«> f d f t l t w d  către,
e şcolaşe.

aOonondci; şd; atte pecşoane 
, p r lc u f t  şi, pot-
■ş î Unanţa gţădiniţe, 'to 'ţ^o rd n i*  

terMejor ş - aţe, U) COţ , ’
’âidE'Ia *■ Pţiitr# SsjKBţştBă t

« ■ • ««te-' »  cei;
pelbiaK se faisdj^lo ^  şp >oy '^en$ţ!dlizai 
teepmy grăitele;ţgbglw par • - »
tă, cuprim âncrcâp^r <fe ap^C os-

tre fiiniăWii|il învăţământului;!
d A P iT e iB t ’i j i  *

% * k 1 i
Ari. -20.. îWvăp2nâtit(d pr«0iar se

orgiddâoââă n I s v I ţ h i l i i M e - t i  
ţionează, de regulă, cu program dc di-; 
mbreaţăr m  şcotrie» ew
I—IV, I—VIII sau I—XII (XIII).

(2ţ In e || ' I ' Sunt -înscrişi copiii cate 
împlinesc vârsta *)© ?* ani în anul caleş. 
daristic respectiv.
fi <3V;I-a. cOrexda Părinţilor.; sau a susţi- 
nătorM'. legaii^ pm  fi înscrişi în clasa I 
şi copiii care împlinesc vârsta de 6 aplt 
M  te d V% îpeep#«d a#ul«i SCglar

area lor • omatică este cores-,

S ;„ ™ , Invăţăn ântului poate #- 
e.-s.Ui.Jvsr«i> iir tr  P-'i' tituite

din copii care, din diferite motive, nu au 
absolvit, pân% tk  m h
patru ciusc ale învăţământului 
obligptaiţMfc - t

CAPITOLUL IV 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL s e c u n d a r

’ ' ' ‘ Secţiunea r - -
tnvâţământul. gimnazial

sântul gimnazial 
Iilor cu clasele.^

ngziHhd, dariiL la daţi începerii &au)iş~şco-
‘ ..........  *............« r *ăan- etevul !ij|iţ- drBiştştg v to to  de

*< - - m& <0* admitere %i U n »  şetn.
stă

-^  Lbateg #rHI(,iAtlurn seris;
scris,I» tMşţâ OMătead s<

probă iw #iu aă d e  eUuRdaţii ea*», i e  în- 
scriu, m  ătmetetenl d» 'as*»t#*î-« *easteu 
clase cu limbi de pridnne ale m i^eliă-

î-e>  MntenHiflpi  —. scefeu poabm .po^ţ- 
lurjla tOomtip iunanhb teologic, de artă 
şl- spertiv. s e  Pătde âlege, îu U>cuL< Mate-

n dăsciplinâ # a  peo&lul

t^  prObe de aptitmUoi -şpneîŞdp'- Bpi- - 
tru  anumite tL-.iri de licee, staW ttK in 

m m t»  pm bt «o *m\s& îna- 
if b  vtluâ d» admitere ş i  m i ca .
tim m  -

-Ari. .2&‘ •*,- (1) Studiile liceale se- în
cheie cu exan*en de bacalpurent, darses.;- 

în. funcţia- profilul Beeuli *.
clasei’ şb «te, opţiunea d steh ii E. 

j>M 4m te-sl»»»!*' snjssţfc *a 
nerea urmă; rotoa penbe:

a) Limbai d -ftesisca  română -p, scris
şi e» ţ î ' - '

b) Limba şi. literatura maternă ■*». scris
şi oral, pentru  elevii; care au urm at stu
diile liceala- în tr-e  lim bă * nuaorRăţi -■■ 
wdtenate» -- , -

c) Matematic» — scris; pentru, pnofriu. 
rile teoşteto,umanist, teologjft de. a te i şi 
sposti«q s».poate, aloge, in, lecui Materna- 
ticii, «, d ite d n i. soeteu - nă — sextet

d) tetotea «mnânUne «*, o ra l ;
■- >; - Jdmkilo steăiae dp circu.

laţic interna" < da studiate-' în- liceu. —

Jb a gunlţi  te^sţecin» u*», tm ih&sj,
‘ Phimfâi igoettâBâşii i—
Qridi l  ■

?s t- 4y fv tlâ  am.
la alegewy decât, ca» dfar ppnbale 
snsţiwtţe» aaterteu -*i-oral. .

0ţ.»iaH«âv«rete disaipitnci de profil şi 
a  ante iw ^iPaşîaScdi îw âŞitd de teiueoa- 
re «le,,- ;5 p S p B 6 r ‘tp* w l * *  I - - ̂  ş *
rea atedjjfafulriuofettotiab

•etan socioumaiie, " de 
profil şt- opţionate nnongtiaHlizate. 1» alin.

rliv f* f i f*. dwftţlwutiA peegiwaate* ş*
Je dei^uM |t'®4 a Imm» ''r* V '4

. -4-M ăb « iw u |it* f  .î«-peefU,««£.«•*stedli- 
bme di» către, Mtnirtrjiid  tav ăţtm ăn tulul

,lMe..şl- s e . . - pubiteteţii. până ia
perii aiţuiui şrolnt',

Art. 27, — (% Exan*euul de hacalau- 
rqat tea $«*ţifto- la- iste. vnM*i qoiatete «fc - 
bilîi® m- -Ctmwtte
- de u -  puoşodinte. Mimte.de Mi-
nisterul- bnvă^mâatulnl dintre «adrele di- 
duriiee uttiwrtetewe de predare, având 
titlul ş^inţific.dte doctor.

(2) brdecurstlb unul au şcodar se. orga
nizează te sţngueă •> ne de bacalaureat. 
Rezultatele examoaului -de bacalaureat 
sunt- publice.

(3) Comisiile sunt alcătuite din profe
sori de i« alte,licee decât, cale în care se 
susţine bacalaureatul.

■ - ■ .iniilor- şi numărul u-
nitaţilor de învăţământ. în cat» se  desfă
şoară examenul de bacalaureat se stabi
lesc- de către Miidsterul învăţământului.

(5), Cnigliţbiţiî'- se; pot prezenta pentru 
susţinerea e^pmdbuiur de bacalaureat de 
celm utetreiorte

nează în liceele stabilite de inspţ, 
bele şcolare. ’

Arf. jd. — (i) învăţământul liceal fwic. 
ţlpnează, de regul4 cu urm' rele pro
filuri; ţeqretiq — ţeal şi umânisf —, m.

' • ' c, economic, ad-
. *ţd;fiîs|^p, «rico t f f iv a g ro m fâ ţa n , 
- 'ni :ar, do a^>  şp»r% |i tec1 ’

(2) Liceele Se organizează cu uhul sau 
mai multe gsoSiimt |n  ţadrul • acestor 
profiluri se paf - - ‘bare#
............. '. m r  f ' " " "

de top lau^eat, a |i ||^ e n tu ]u l 
i- |»  elibm-ează itelom a de tejjteaureal 
& > p a  caz, A i  -  f b .
f f « a  ateriatuIiR pfofeşional, MM^izut la  
arii 26 al% (2^ ţiu este co a jm enată de 
pi^ovareă- eifp tenui^dbA l^^ureat

(2) Absolvenţilor de liceu fără diphm 
1*  de hşţaj)şureat li se eliberează, la cê  
f|re, c ^ S t  de absolvire şi copie dg

- iţricolă.
(3) Absplyenţii care au promovat toa* 

te clasclg qceaie cu medii generale dă
dnfmum %30, iar la bacalaureat au ob-] 
“ iii mm 10, primesc diplomă de m e rit

ftţinisteruţul w m ,  ânţului, clăse qu

le pentru elevi cu apţifudin* |i. perfor
manţe ex t^» ţf-  .

(3) 12» liceele de. specialitate «mre, pe

Secţiunea a 3-a 
În vă ţăm ântul prolcsional 

Aţă 29. — învăţământul se
organizează c# înVăţămânţ 4̂  se;
rai, prin şeoft̂  purofesionaie şl şeab de n. 
Cepici. Aceste şcoli pot fum a inde
pendent sau pe lângă grupuri

Ari, 30. — (|> Reţeaua brvăţnnsantalui 
I»6fi*io3«al este oagnoteată de  eăte*. Mi
nisterul Învăţământului, cu «insultarea 
faritiţilor interesaţi.

Reţeaua învăţământului profesional, 
meseriile p%tru care se şcolarizează şi 

de“'l<nu nîinsl

I m  da arid» M M M t e
. unităţile

locuri aferente sc dau pa*; 
bliciteţii cn 6 liini inuintg dp ;j|şce^r*a 
anului şcolâ*. “

(Si) Ţlanrirtie de învăţământ te proma. 
mele aăalitiuş se tlâboreăiză ş I Q  ăpţŞbS 
de către Ministerul învăţământului, ca 
consultarea factorihw ’ interes#^,

Vt ”3 - ţ| vqoII ■- ; 'o' > v >
se pot înserte aptwenfi de gimnaziu cu 
certificat dc capacitate.

(2) Durata1 stedtilor în şcolile profesio-' 
nale W fc4£M r*n& ” ’ " ' ,r

(31 A dm itea m  şcolile pm#f*isg»le se
face p » .......................  ‘ * '
rate de 
fiite;
. Art. 3& ■^  ŞBotiic .acofe#miirţ ăipţşi- 

teesimma agtmtdnr *
A„ ‘ «Wi m B  pe

.....  cendra^, <a«3wd. dm p jfcx in  şl
te -.'«asie-- pnfi^MMdi. ■ ,
- Ară ate — ţlbLa şcofite dP gFrifiţdse 

■P«it micrae- absolvenţi de
ffcte «âfteficet.^ «IgtesRăMi ă i  «peren 

■ te is te i* ''«a ii m m m iM  ''■mmămşm®*
‘ PWjfe» •- '■

i  Burat», stediilor în şcolii» 4m Uce
nici este de 1—3 ani.

t3h ŞicaUte. dm ucenici fuacJjojpMgS Iu 
cadrai şcoBter. prefevimnate.

0 .  Admiterea în şcolile de ucqngci se 
iacu P*te tnteări aperifme
- Arfe 34 -9-. m  mrtmtkt- $cşm  

sionaim şi ate şeăbi dO; ueşoică sA jŞjlcheie 
cai «ntamendteabsoiriete .x-'r-;ifxi J--

^  Piptema.de **r»c«mNşitdrep-
tul de a  memriteizaetecia penţribcaEU im; 
fph entul a fost pregătit

Arfe 35. —c Osga»i*area înKăţjl l^ nta-. 
lui P bnafe ateţnRmrea şI e*«iWW* de 
absolvire sunfe zeekm m dtde, 4»._ 
r«|.%K^ămSâMte Pr*n SatewWtafţă) ê: 
«d&ă. - ■- ' ■ •

Ari, 34 -r GUpsantii şi afeteil^wm î«- 
văţământuiufe gu, eoril tttfft? de
omaoiteţa imfc wte»’ Studiil# bite usvăţă-:

.- mântitteHfa^mite»^ W3titedp.»iB«Hpre,
în » * » »  le#* :

CAPITOLUL V 
iNVAŢAÎBAItTULIHB-A!#^

Şl IMVAŢAMANŢ1IL svobhiv.
Art, 37. (1) InvăţămânţuP dă artă

ş) învăţământul rsBrirtiv sţ mrganieează 
, ‘tru eteri* «u. aptttedini în ţpbtcfă do.

u ^

(2) Uiţitătite îo care se orran^ează 
învăţământul dn a rtă  şt m văăţŞântul 
spgriiv se. ap rob i «te către  M tep ten b  In ; 
vâţământuUii, la. B aspecte -

n s f f v  In învăţământul de-artă şi
în învătământe)'

a) ş irizotea s» reaHzeaaă. «te regu-:
. î r ‘clasele primare;

b) admUerea se fpee prin
titudi

ap-
iito  im m sM cŞ tee;

î aurii» «te învăţământ şanţ adapi 
tate profHwlâţ.t

< studiul iscipltm ir de- spa^Ufipte : 
se realizează rupe sau indiviţirii po. 
ţrivife «miteri '.-ie de eătţe KHniS; ;
terni îpvâţămâptuhil; _ !

c),em>>tnal «le capacitate ipetatie şi 
o probă practică, specifică domefttulni ar.; 
tisticsgu sportiv studiat-, j

- t {inele analitice pentru învăţă, j 
mântui liceal ţ e  artă şi ..-ţământul ii- 
ceai sportiy respectă obiect • ... tferiâlite 
pentru pr* -■ - ...etic — real sau urna; !
nist. i I

Art. 39. —. Pentru fiecare. Profil, al în-' .j 
văţămâotutui de artă şî al înviţământu. ţ 
lui sportiv se eliberează certificat de ca; ; 
pacitate, respectiv diploma Şt gatoiiv 

■ reat. care atestă -,i aii tatea absolvită, l 
Art. 40. -r- (1) Pentru activitatea, spor. j 

tivă şi artistică «te performanţă, Sfiniste; :

Art M:- (IJ In urma promovării e. (Copţiauare in pag. a 3-a)



m
i— i-

***«¥

« 8 * #
.. aritetitiţii

- i«wdar
re, festivaluri; acordă burse şi alte 
de Mrijin material.

P9 Blirasterul Tineretului şî Sportului, 
Ministerul Culturii şi celelalte ministere 
interesate au obligaţia să Sprijine finan
ciar ş! material activităţile de performan
ţă In domeniul spwrtnhii şl al artelor.

CAPI TOI. UL VI
ÎNVAţ AMANt UL SPECia l  :.;:r

.'Ari. 31. — (1) învăţământul special Se 
organizează de către Ministerul Învăţă- 
tnantultfi, pentru preşcolarii şl elevii CU 
de&cietde mintale, fizico, senzoriale, de 
limbaj, ■socioafective şl de comportament, 
sau «u deficiente asociate, $n scopul tu- 
sţipni tşa wiarapi, «i fecaperarti şt iiie- 
grării ior sociale.

ţgŞ lnlegiaica şcolarii a «epiîtor cu ve» 
xpeciate se realizează prin 

de învăţământ special, Sn grape
..dlhljLA.- t ^  i'u_ pţ|'Vrdă _ nâ

:yX ■ CXXXXTlaXX Xcî X i c c ’O
■ jş_ -•, XS3® vR 4*XjeXmşi hV jSlVsiin

Inclusiv in unităţi cu 
r naţionale. 

42. — <11 învăţământul speria! 
este gtvitnit.

(2j Pregătirea şi perfecţionarea perso- 
tie specializat, organizarea fi

•ălte n r M- IIM ^
fnriBpnidh!1

fi

pertiză.

— Tipul fi gem
stabilesc de 

interşcolare Şi

jM. 1" A-A ' A- Ju ., •'■»■ . »;> m'p ■ Jtigm..
... Eli'. sRI. •. ;■•»**► tltva^BHWBHl SţwCÎ»! QTS” .. 

ijjxxufe • pîsntitx îtx ţr"î Axjîăn Pf®§îfă *
HwOwiro P  WptwHOIwgti ţtl*

dactice elaborate în funcţie de tipul Şl

- g *g g | g ” . IL * ?* * ^  ** «*t*®

Iar şi prim ar, in  funcţie de 
piM M i se pot face propuneri de reerien.

şcoala de masă şi invers sau dinspre că» 
mire* Troiţa spre şcoala speriată şl ia .

■... . ţp ,  Propunerea de «orien tare  se face 
de către cadrul didactic car* a  lucrat cu

fi de către 
de reorieutare

donate de inspectoratele şcolare, ea struc. 
ţări do învăţământ special în tă râ t 

f2) Centrele logopedice Interşcolare

,  Con-
se ptwte organiza in

Şcolarizarea la* se va 
tata cu art. 8,

(4) Inspectoratele şcolare pot înfiinţa

vătământu^ii,Ccase d e e t ^ i ^ e l i p 'f a m l -  
lial. . V; ; '

Ari. 49. — m  în judeţe şi ta mtmicL 
piui Bucureşti xancţieneaaă centre sau ca» 
bineţe de asistenţă pstitopedagogică; aces
tea asigură şi activitatea de «rientareşce- 
lară şi profesională.

42) Regulamentul de funcţionare a a- 
cestor centre sau cabinete se stabileşte 
prin ordin al mUiistrnlai îuvâţămantului.

Ari. 50. — (ti f* fiecare judeţ şi în 
munâeipitil Bucureşti funcţionează Casa 
corpului didactic, subordonată iaspecto- 
rnfHlii» şffîlnr,

m  Structura ş i atribuţiile Casei cor
pului didactic se stabilesc p rin  regula, 
m eat elaborat de Ministerul învăjăm âo.

tU^  CAPITOLUL VIII
ÎNVĂŢĂMÂNTUL E&SSXICEAL

A ri. 51----- (1) învăţăm ântul posfliceal
se organizează de către Ministerul în v ă 
ţământului, din proprie taîţtolivâ sau iâ 
cererea agenţilor ecoaesulci şl a  altar in 
stituţii interesate.

(2) Nomenclatorul «teriSfiZaritor şt al 
grupelor de t tafizări se stabileşte de 
Ministerul învăţământului, împreună cu 
Ministerul Muncii şl Proiecţiei Sociale, la 
propunerea factorilor interesaţi .

&i Persoanele care solicită Organiza
rea unei şcoli posUicealc sau şeriăriza- 
rea In cadnd aceStoi tip de învăţământ 
asigură finanţarea acestbrsţ, prin contrari 
cu Ministerul fnyăţămăntiBui. Fag excep
ţie şcolile sanitare pusUlwate de stat,
caise s«m iroaiipi^ <re aSTOSierii inva»

- ţXţ,-! A  ,- - "j

W )§«H le  de 
liceale.

<51 învăţământul 
rată de 4—3 ani.

Ari, 52. — m

Botărârea
Către comisia de expertiză, eu acordul fia»

t3) Cepul cai certate educative specia
le, ca*» nu au putut li reorienta|i spre 
îniă|â(aăntui de maţi până la absolvirea 
învăţământului primar, continui proce
sul de educaţie în mutăţi ale învăţămân
tului special — gimnazial, profesional, li
ceal p  postlieeal — diferenţiat după ti. 
pul şi gradul handicapului.

• Ari- 46. — Ministerul Muncii şi Pro
tecţiei Sociale. împreună cu Ml© Orga
nisme guvernamentale sau neguverna- 
mentate cu preocupări fn domeniu, asi- 
gură integrarea în viaţa activă. In forma 
eapwiwwâătsare de muncă, a absolve». 
ţa*r învăţământului special, potrivit ca
lificării obţinute şi în condiţîîie prevă. 
zute de legislaţia ta vigoare.

CAPITOLUL VII 
UNIT ĂŢI CONEXE ALE 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAU 
Art. 47. — (1) La nivelul învăţămân- 

tidui preşcolar, primar şi gimnazial, ps 
lângă unele unităţi de invlpuiuănt repre- 
zeiitatîv* ta zona respectivi se organizea
ză centre logopedice interşcolare, coor-

(3) Probele ş*
numărul de b r ir i şi 
fătarare # «uciiciiiu ^  ̂ . ..
stabilesc de Mtatotapl lavăţămantuiui, fa 
cooperare cu ta^riorti.

ă i  53. — tititavaţământul peflliceal 
se încheie cu examen de absolvire.

t2) Promovarea exameauteti de absol
vire d i dreptul îa obţinerea «mii certi
ficat care atestă profesia însuşită.

(311» cazul nepromovării examenului 
de absolvîre, aCest3 mai pbate t i  susţi
nut de două ori în  dtscar» de 3 ani de 
Ia Mtoolvfre.

Ari. 54. — Prin hotărâre a Oavemului 
se stabilesc, anual, ohligaţtito statalul w -  
ferltoaro la învăţămâtari 

CAPITOLUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
' 55. — învăţământul superior se 

prin instituţii de învăţământ
Institute, a- 

şi colegii «niver-

instituţaire de 
te prta lege.

cu profesori logopezi, având 
in psihopedagogie specială, 

sau pedagogie; aceştia au şl o- 
îadrttmării educatoarelor, fnvăţă. 

şi institutorilor fu metodica dez- 
vottârii şi corectorii limb ajutai celor care 
prestata tulburări de vorbire.

Pentru copil» cu %ott cronice, Mi- 
nlsterwl ÎtîVaţarnân', organizează, după 
caz, grupe sau «lase ta cadrai unităţilor 
sanitare respective.

Ari. 48. — (1) Pentru copiii Ultimi sau 
pentru cei cărora nu li se pot asigura 
condiţii Ae viaţă ta familia naturală, ta 
familia adoptivă sau ta plasament fami-

şi de cercetare; 
cademiî, 
sitare.

Ari. 56.
învăţământ superior *e fewe

O rganizarea învăţăm ântulu i 
■ * u n iversitar

Art 57. — învălătatetal universitar 
are caracter deschis şi se Organizează sub 
formă de :
’ a) Învăţământ universitar de scurtă 

durată;
h) învăţământ universitar de ta«%ă du

rată. ■
Ari. 56. — învăţământul universitar 

de stat este gratuit, cu excepţia taxelor 
perceput* pentru înscrierea fa concursul
uţ ®nffliicre> iHiiîaxrre«iwi Şi
calări, reexamtaăfri, ’ repetenţi* ş i . «pe- 
tarea examenului d* Masolvir* sau de li-
vAÎBţiS* jtnxS L-fr̂ pC ŞWrew

şl pentru activităţi didactice netacios* ta 
Mânui de învăţământ, ontiritate de stu
denţi şi aprobate d* consta ui facultăţii. 
Cuantumul taxrior ie  stabileşte de către 
senatele universitare.

Ari. 59. — (ti EM Itoritaip» la admi
terea în  învăţământul universitar absol
venţii d< liceu «o diptamă d« Itaeşlau. 
reat, Organizarea totanforu esste de com- 
petenţa fiecărei instituţii de învăţământ 

i critreîilor

bilita de 
cursul de 
două:

(Iti Abselvenţil de liceu, «are na ob
ţinut intr-unui dintre ultimii 2 ani de 
studii distincţii la olimpiade şcolare ta- 
ternaţjonaie, concursuri artistice sau spor. 
tive de nivel continental, mondial xou o. 
limpic. ̂ au drtptal de a se înscrie ta în
văţământul «niverritar fără susţinerea 
concursului de admitere la acrie facul
tăţi sau secţii de specialitate fa care ad
miterea conţine în probele de concurs dis
ciplina ta care au fost distinşi. _

(3) Cifra de şcolarizare ta învăţămân
tul universitar de stat se stabileşte an 
prin hotărâre a Guvernului, pe baza 
diiler de prognoză şi ta 
telor instituţiilor de

(4) în învăţământul universitar de stat 
condiţiile de admitere, reţeaua şi cifrele 
de şcolarizare Se I *  publice cu cel pu
ţin- * tasi înainte de începerea anului u- 
niversitar.

A ri 60. — <1) Activitatea didactică se 
poate organiza în următoarele foram s 
de l i  renal şi fârii frecvenţă. Formele de 
învăţământ secai şl fără frecvenţă pot 
fi «mpaizate numai de către instituţiile 
de învăţământ « re  au M «unsuri de zi.

(2) Durata studiitor în învăţământul 
seral şi în cel fără frecvenţă este mai 
mare cu un aa decât cea prevăzută pen
tru învăţământul de ah

(3) Diplomele sau certificatele de ab
solvire riîberate do Inistituţiile de tavă- 
ţămănt superior pentru specializările a. 
creditate sunt cchtvâlente, indiferent de 
forma de mvaţamatn absolvita.

U) Studenţii pot «rina toncomltcut 
dotei specializări, dacă îndeplinesc t»n. 
diţfite de admitere cerute. Studenţii res- 
pectivi pot benefiria do bursă de stat pe 
durata maximă a  tmei specializări

1^) Absobrenţli t u  diî «nâ de licenţă 
pol urm ă o a trenă spetîaHzare, fă t!  con
curs do admitere, in condiţiile staWlîte . raţ j  ^  ^
în UaCta universitară. v-- rhivaiente CU Oinli

Ari. 61. — m  fa instituţiile de tarife mfeM- -- m i  
ţămâtd superior pot ti înscrişi şl studenţi '  '
străini ta conformitate cu prevederile 
lcgtete. " ■ ' •

m  Cetăţenii Străini care Stadiwsă in

înscrişi în anul MI al învăţământului uni. 
versitar de lungă durată. _“f

Secţiunea a 3-a
* v inv&ţâm&muî u n iversita r

d e  lunga durată
6. — (0 învâ

■ ili tateCiiiilX'fcâă'i"nieVTsVj ' î'- .ajb* - -xviipapta în i$ş -
sta», cu excepţia celor - care beneficiază 
de burse din partea statului rondkn, plă
tesc taxe de'fcolaridare stabilite anual 
prin hotărâre â Guvernului.

' * Secţiunea a 2-a 
în vă ţăm ân tu l u m vers llm  

d e  scurtă  du ra tă
Ari. «2. — (1) Invăţâmmttul universi

tar de scurtă durată este de 3 ani, ca  
excepţia cmuM  prevăzut de Uri. «4, Mia. 
(2b şl osie orgaaleat in colegii nniversl. 
tare, ta cadrul tastitutidor de învăţă
mânt univetritar de lungă dureriu

!*e

Art. 66. —‘ (ti învăţământul «nîversfe 
tar de lungă durată se desfăşoară tai Uni
versităţi şi în alte instituţii echivalente, 
precum : institute, academii, conservatoa
re. în facultăţi Şi la specializări autorizate 
sau acreditate.

(2) înfiinţarea de noi facultăţi se apre. 
bă de către Ministerul învăţământului, 
iar stnicfura acestora, de către senatele 
universitare; ■ : /v y-Vr -:v\

Art. 67, — (ti Durata studiilor la 
cursurile de zi în învăţământul univer
sitar de lungă durată este. In funcţie de 
profil, de 4—6 ani şi se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului. Modificarea dura
tei studiilor se poate face numai înrolând 
cu anul L - ' ; ’

<2) Studiile în Învăţământul univer-; 
sitar de lungă durată se încheie cu exa
men de licenţă, care constă în perieri sau 
lucrare de diplomă şi în probe genejrie 
şi «e specîafitate. Criteriile A  organiza
re a examenului de licenţă, se stabilesc 
de către Ministerul învăţământului, ia» 
metodologia, de Către senatele univers!, 
tare.

<3) Absolvenţii care ău promovat exa- 
menul de licenţă primesc titlul de ticen-; 
ţiat în proflluî şi ta specializarea « M it.

(4) Absolvenţii care nu an promova» 
examenul d® licenţă primesc, la cerere, 
un certificat de stadii şi copte de pe foaia 
matricolă. Ei mal pot suwţine exameutil 
de cel mult două ori, în decurs de 5 
de la absolvire. ^

<5) Titulatura dîptomeî de- 
slabileştc de către MiristertfiT 
tulul, ta conformitate ca stan 
teraaţtonate.
gţp* ŢŢÎţvîrt'i»* --if ri' :ta1îSatav»îaitilh. rfis " y 'făT— ' 4—4’——g— Af —— ■■

de învăţământ universitar de hmgă 
1993 tacT 

. _ «Ml t i  ‘
(t) Studenţii 

Care optează pteitru profesls 
sunt obligaţi să participe -ta 
Departamcn tulul pentru. pregătimi 

‘naiului didactic.
(2) Departamentul funcţitmcază ta  «ai 

stituţiile de învăţământ superior, pe InucS 
de negoiawcnt, şl are planuri de taviţS* 
mân distincte, tare cuprind discipline d# 
pregătire teoretici, şl practică ta 
niito pedng< 
cioteelei şi
roaiiwtar*:»reau^area
mentei este sDtijiftii do 
profiL ,; v:;,±

P» Pregătirea studenţilor previaulă ta 
alia. (1) şi m  *e realizează ta  ftatitaX 
activităţilor, didactice opţtooate. Ptonu- 
ril« sie învăţământ alo departamentului

ţtitadiintarea 
aprobă de «tare

Art. 63, — (t) Admiterea în cotegiite 
universitar* a» Care pe baza criteriilor

sta 
profil.

tarail-i

rs

MVrilriV pe baza generale sta- xamenelor

învăţământul unhersi- 

ta  favătinaiutul «nirersi-
ta r ta

m
far t a

riatari*®, oigarizat pe baza «ti.
do etate Mtoistorri In- 

şi ti ««4 metestalogU «ta*
biltte ta  senatele univwsitore. Aboolvea- 
ţa primesc dlptome ta  care se specifică 
domeniul specializării dobândite.

(3) Absolvenţilor carc nu au promovat 
la alin. (2) li «c a. 

plică prevederile prezentei fe*i.. Arb «L — (iw Gofâata m  
dzeosta «ate«ta ita«2tarfa ta  
pentru tavăţâmântid preşcolar şi primar; 
aceştia dobândesc specializarea şi Pentru 
predarea în tipvMtatiâotid ttawtita l, după 
cag, O one» discipliee.- limbă steiină, mu. 

desen sau educaţi* fizică.
Durata studiilor ia colegiul peda

gogi* este do 2 ani, pentru absolvent» 
liceelor pedagogice, şi ta  3 ani, pentru 
absolvenţii Uccolor cu alt profil.

tăi X» cadrul colegiilor pedagogice lunc- 
ţitmeazâ serii paralele, cu planuri 4* în
văţământ diferite, ta raport cu durată 
şcdlanzăfiî. - • . ■■ - ■

Arfe ta . •— (l) Absolvenţii cu diptomâ 
aj colegiilor universitare pot continua sta, 
diile îd  tavăţamântal universitar de lun
gă durată. în cadrul profilului studiat 
iniţial sau apropiat, pîîn concurs, ţn li. 
mita focurilor disponibile pentru anul u- 
niversitar Curent, stabilite de senatul In- 
stiiaţîei de învăţământ superior primttoa- 
re. Criteriile de înscriere se stabilesc de 
instituţiile de învăţământ universitar d» 
lungă durată... ‘

(2) Candidaţii admişi vor susţine exa. 
mencle de difemnţi stabilite ta consi. 
lille facuHăţyaf. în «rma premovării^ e.

ire, pai 
ta  ca.

sunt integrate în 
mânt Mo tactatăţilor 

(«>
tru pregătirea 
eliberează certificate t a  j 
cărora sunt abtiitnţi să 
litota 4# «adw

0} Absolvenţii învăţământului tţniver*
sita» pot »rofma ta 
dacă fac dovada că 
re* prin disciplinei e prevăzut*,
(2) sau vor efectua aceasta 
primii 3 ani de lâ angajare.

Art. ta. m  ACtivttâţite diaice sta ta-

organizează în unităţile 
atestate, care aparţin 
tătil si rele rial te ministere eu
ti îdîtorê>i ■ i lyetfiMi'Vire A**a Ff»z4:wî/v/»-fiw ~ paj'tflteAPăxtij

Şi de desfăşurare « m^mr tiffivaăti 
elaborează d« către Ministerul |»v| 
mânt ului şi MtaţtiânA Stiwta#!.

Secţiunea ,u f«a
învăţăm ântu l p o stu n iversita r

Arfe 70. f~- XX) Ins 
verşltar as^nră 
sau extinderea 
tirli atestat# Prin diplomă de tlcenţâ sau, 
după caz, diplomă de absolvire.

(2) ‘învăţământul postuniversitar se 
ganizează în instituţii de învăţământ su
perior şi în şcoli de. stţţdii postunivreri. 
tare, acreditate în acest seop, şi se ere-; 
lizează prin; studii aprofundat», docta- 
rat, studii academice postuniversitare, 
studii de specializare şi cursuri de perfect 
ţtonare.

Arfe 71. — (I) Admiterea în tnvfta- 
mântui postuniversitar se iacei

8) prin concurs, pentru «todil aprofun
date, pentru doctorat şl pentru studii a* 
cadtentec postuniversitare ;

b) I» cerere, pentru studii 
Uzare şi cursuri de perfeeţionace.

(2) Numărul locurilor pentru 
aprofundate, pentru doctorat şi

(Continuare în pag. •  4-a)
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(Urmare din pag. a 3-a)

studii academice postuniversitare este a- 
probat de; r

a) senatele instituţiilor de învăţământ 
superior, pentru cele acoperite, prin taxe 
sau subvenţionate din alte surse decât 
cele de la bugetul de stat ;

b) Ministerul învăţământului, pentru 
cele subvenţionate de la bugetul de stat.

Art. 72. —. (1) Studiile aprofundate au 
durata de 1—2 ani şi pot fi urmate de 
absolvenţii cu diplomă de licenţă.

(2) Concursul de admitere pentru stu.
dii aprofundate se organizează pe baza 
criteriilor stabilite de către Ministerul In. 
văţământului. ..

(3) Cifra de şcolarizare şi reţeaua în
văţământului de studii aprofundate se 
aprobă de către Ministerul învăţămân
tului.

(4) Studiile aprofundate se încheie cu
o dizertaţie. Absolvenţii primesc diplomă 
de studii, aprofundate — magister sau 
maşter. :;L

(5) Cursanţii - învăţământului de studii 
aprofundate beneficiază de gratuitatea 
studiilor şi de. burse, în conformitate ca 
prevederile legii.

Ari. 73. — (1) Doctoratul este o formă 
superioară de învăţământ şi de cerce
tare.

(2) Au dreptul să participe la con. 
cursul de admitere la doctorat attsolven. 
ţii învăţământului universitar de lungă 
durată,‘cu diplomă de licenţă.

(3) Conducătorii de doctorat pot fi pro
fesori universitari sau cercetători ştiin
ţifici principali gradul I, cu titlu de 
doctor. V;.. -,.;

(4) Dreptul de a conduce doctoratul 
este avizat nominal de Consiliul Naţio
nal de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
şi Certificatelor Universitare, la propune, 
rea instituţiilor organizatoare, şi este con. 
ferit prin ordin al ministrului învăţămân
tului. :

(5) Doctoratul este organizat, cu şi fără 
frecvenţă, în instituţiile de învăţământ 
superior şi, în institutele de cercetare 
ştiinţifică aprobate de Ministerul învăţă
mântului, la propunerea Consiliului Na
ţional de Atestare a Titlurilor, Diplome, 
lor şi Certificatelor Universitare, pe baza 
criteriilor de acreditare în acest scop. •'

(8) Doctoratul se încheie cu o teză sus. 
ţinută public şi evaluată de o comisie de 
specialişti, propusă de organul de con
ducere, a Instituţiei organizatoare, avizată 
de Consiliul; Naţional de Atestare a Ti
tlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Uni
versitare şi aprobată de ministrul învă
ţământului.' Comisia este alcătuită din- 
tr.un preşedinte, conducătorul de docto. 
rat şi din cinci referenţi oficiali, spe
cialişti cu activitate ştiinţifică deosebită, 
cu titlu de doctor în domeniu, dintre care 
patru nu funcţionează în instituţia organi
zatoare a doctoratului. Pentru activita
tea depusă,- referenţii oficiali vor fi re
tribuiţi potrivit normelor stabilite de Mi
nisterul învăţământului.

(7) Titlul ştiinţific de doctor se acordă 
dg către conducerea instituţiei organiza, 
toaro şi se confirmă de către Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplo. 
melor şi Certificatelor Universitare de pe 
lângă Ministerul învăţământului. Pe baza 
ordinului ministrului învăţământului, se 
eliberează diploma de doctor de către in
stituţia acreditată.

(8) Organizarea şi desfăşurarea docto
ratului se. reglementează prin hotărâre a 
Guvernului.

Art. 74. — (1) Pe lângă instituţiile de 
învăţământ superior se pot organiza şcoli 
de studii postuniversitare, pentru absol
venţii cu diplomă de licenţă. Şcolile dc 
studii postuniversitare se pot înfiinţa şi 
ca instituţii independente, prin lege, in
clusiv în străinătate.

(2) Studiile în şcolile de studii post
universitare au durata de 2—3 ani şi se 
finalizează cuexamen de diplomă. Ab. 
solvenţii primesc diplomă de studii aca
demice postuniversitare.

0) Absolvenţii şcolilor de studii post
universitare se pot înscrie la concursul de 
admitere la doctorat în specializarea ob- 
ţinută. v'-.

A lt. 75.,— (1) Studiile postuniversitare 
de specializare au durata de cel puţin 
un an, în funcţie de profil, şi pot fi nr- 
mate de absolvenţii cu diplomă -de licen
ţa. Durata studiilor este' propusă de se
natele universitare şi este aprobată prin 
ordin al ministrului învăţământului.

. (2) Studiile de specializare se încheie 
M dizertaţie sau examen. Absolvenţilor, 
fi se eliberează certificat de specializare 
postuniversitară.

. Art. 76. — (1) Cursurile postuniversi. 
tare de perfecţionare au durata de cel 
mult ■  am în funcţie de profil, şi pot 
fi urmate de absolvenţii cu diplomă din 
învăţământul universitar. Durata cursuri, 
lor este stabilită de senatul universitar.

(2) Personalul» didactic cu studii uni- .

versitare de scurtă sau de lungă durată 
din învăţăm&ntul pceuniversitar participă 
periodic la cursuri postuniversitare de 
perfecţionare â pregătirii de specialitate, 
metodice şi psihopedagogice, conform nor. 
melor stabilite de Ministerul învăţămân
tului.

(3) Cursurile postuniversitare de per
fecţionare se încheie cu colocviu. Absol
venţii primesc certificat de absolvire.

Art. 77. — Pentru organizarea activi, 
tăţilor de pregătire postuniversitară, pre. 
văzute la art. 74, instituţiile de învăţă
mânt superior se pot asocia cu instituţii 
similare, precum şi cu agenţi economici 
din ţară sau din străinătate. In acest caz, 
structura studiilor, structurile organiza
torice şi modul lor de funcţionare şi de 
finanţare se aprobă de Ministerul învă
ţământului, la propunerea instituţiei de 
învăţământ superior iniţiatoare.
• Art. 78. — (1> învăţământul postuni

versitar este susţinut prin taxe sau din 
alte surse, cu excepţiile prevăzute de 
lege.

(2) Bursele de stat în învăţământul 
postuniversitar se obţin prin concurs.

Art. 79. — învăţământul postuniversi
tar medical se organizează în forme spe. 
cifice stabilite prin hotărâre a Guvemu. 
Iui, la propunerea Ministerului învăţă
mântului şi a Ministerului Sănătăţii.

Secţiunea a d-a • 
C ercetarea  ştiin ţifică  

în  în vă ţăm ân tu l superior
Art. 80. — (1) In instituţiile de învă

ţământ superior se organizează activităţi 
de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehno
logică, proiectare, consultanţă sau exper
tiză, care se desfăşoară în cadrul depar
tamentelor, 'catedrelor sau în unităţi pro. 
prii de cercetare ştiinţifică, inclusiv prin 
colaborare cu instituţii de învăţământ şi 
de cercetare din ţară sau din străinătate.

(2) Unităţile de cercetare ştiinţifică se 
înfiinţează cu aprobarea senatelor uni. 
versitare.

(3) Catedrele, departamentele şi uni
tăţile de cercetare ştiinţifică, sunt înca
drate cu personal didactic, de cercetare 
ştiinţifică şi cu alte categorii de personal.

(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică 
, constituie unul dintre criteriile de apre
ciere a valorii profesionale a cadrului di
dactic şi, după caz, poate completa nor
ma didactică.

(5) Studenţii pot participa la contrac
te de cercetare ştiinţifică din departamen. 
te, catedre şi unităţi de cercetare.

($) Modul de organizare şi de desfă
şurare a cercetării ştiinţifice In institu
ţiile de învăţământ superior se stabileşte 
prin regulament aprobat de senatul uni
versitar. . :

(7) Pentru activităţi de cercetare ştiin.
Îifică specifice, în reţeaua Ministerului 
nvăţământului pot funcţiona institute de 

cercetare cu personalitate juridică.
(8) Cercetarea ştiinţifică din învăţă

mântul superior beneficiază gratuit de 
serviciile întregii reţele de informare şi 
de documentare a bibliotecilor din învă. 
ţământ. ,

Ari. 81. — (1) Programele de cerceta, 
re ştiinţifică fundamentală, precum şi alte 
programe de interes deosebit sunt finan
ţate, pe bază de contracte, din fondurile 
alocate anual, direct Ministerului învăţă
mântului, de la bugetul de stat, separat 
de finanţarea procesului de învăţământ. 
Finanţarea contractelor de cercetare se 
face în mod competitiv ,pe baza evaluă
rilor făcute de către Consiliul Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice Universitare.

(2) Programele de cercetare tehnolo
gică avansată, programele de cercetare 
aplicativă, precum şi activităţile de pro
iectare, consultanţă, expertiză, altele de. 
cât cele având ca beneficiar JVlinisterul 
învăţământului, sunt finanţate; pe bază 
de contracte încheiate direct cu benefi. 
ciarii cercetărilor sau activităţilor respec
tive, din iondurile de la bugetul de stat 
şi din fondul special de cercetare alocate 
altor ministere, precum şi din alte surse.

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică 
desfăşurată în institutele de cercetare ale 
Ministerului învăţământului este finanţată 
de Ia bugetul de stat, pentru programele 
solicitate de acest minister, şi din alte 
surse, pentru' programele comandate de 
terţi. *

Ari. 82. — Veniturile nete obţinute 
din realizarea programelor de cercetare 
ştiinţifică şi din activităţile de proiectare, 
consultanţă sau expertiză se utilizează, 
cu acordul coordonatorului de program şi 
cu avizul rectorului instituţiei de învă
ţământ superior, pentru dezvoltarea ba
zei materiale proprii de cercetare, pre
cum ' şi pentru remunerarea personalului 
care a executat contractul.

Secţiunea a S-a 
Structura institu ţiilo r  

de învăţăm ânt superior  
Art. 83. — Instituţia de învăţământ 

superior cuprinde, de regulă, mai multe"" ' .*•...' «, - .. . • T’-- ' ....

facultăţi, colegii universitare, departamen. 
te, catedre, unităţi de cercetare ştiinţifi
că, de proiectare şi de microproducţie.

Arfe 84. — (1) Facultatea reprezinţi u. 
nitatea funcţională de bază a instituţiei 
de invăţăm&nf superior şi are în compo
nenţă una sau mai multe secţii do* spe
cialitate. Facultatea este organizată pe 
departamente şi catedre; Activitatea didac
tică în cadrul- facultăţii se desfăşoară pe 
ani de studii, serii de predare, grupe şi 
subgrupe.

(2) Facultăţile se individualizează prin:
a) condiţii de admitere şi absolvire;
b) programe de studiu ;
c) domenii de specializare,
(3) Facultatea cuprinde personal di

dactic şi studenţi, cercetători ştiinţifici 
şi proiectanţi, personal auxiliar şi admi
nistrativ. -

Art. 85. — Colegiul universitar este 
unitatea funcţională subordonată institu
ţiei de învăţământ superior sau facultăţii.

Ari. 86. — Departamentul constituie o 
structură subordonată instituţiei de învă. 
ţământ superior sau, după caz, facultă
ţii, având funcţii didactice, de cercetare 
ştiinţifică, de proiectare şi de micropro- 
ducţie. Organizarea departamentelor se 
stabileşte de către senatele universitare.

Art. 87. — Catedra este unitatea struc
turală de bază a facultăţii sau, după caz, 
a departamentului, care realizează acti
vităţi de învăţământ şi de cercetare. Ca
tedra cuprinde personal didactic şi, după 
caz, personal de cercetare, de proiectare 
şi auxiliar, dintr.o disciplină sau dintr-o 
familie de discipline.

Art. 88. — Instituţiile de învăţământ . 
superior sau componentele acestora au 
dreptul de a organiza şi administra, sin
gure sau în colaborare cu alte instituţii, 
unităţi şi centre de cercetare, centre pen
tru pregătirea resurselor umane, unităţi 
de microproducţie, loturi experimentale 
sau alte structuri instituţionale,

Secţiunea al a
A u tonom ia universitară

Art. 89. —- (1) Autonomia universitară 
constă în dreptul comunităţii universita. 
re de a se conduce, de a-şi exercita li
bertăţile academice fără nici un fel de 
ingerinţe ideologice, politice sau religioa
se, de a-şi asuma un ansamblu de com
petenţe şi obligaţii în concordanţă cu 
opţiunile ş i, orientările strategice naţio, 
nale ale dezvoltării învăţământului supe, 
rioF stabilite prin lege.

(2) Autonomia universitară se core. 
lează cu principiul răspunderii persona
le şi publice pentru calitatea intregii ac. 
tivităţi didactice şi de cercetare ştiinţi. 
fică pe care o desfăşoară instituţia res- 
pectivă de învăţământ superior,

Art. 90. •— (1) Comunitatea universi
tară cuprinde totalitatea persoanelor care 
desfăşoară activitate didactică, de cer
cetare şţiinţifică şi de proiectare, precum 
şi pe cei care studiază intr-o instituţie 
dc învăţământ superior.

(2) Comunitatea universitară foloseş
te In activitatea sa personal auxiliar şi 
administrativ.

Art. 91. — (1) Spaţiul universitar este 
constituit din totalitatea edificiilor, tere
nurilor, campusurilor universitare, dotă. 
rilor de orice fel şi cu orice destinaţie, 
folosite de instituţia de învăţământ supe. 
rior, indiferent de titlul juridic sub care 
aceasta este îndreptăţită să le utilizeze.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.
(1) spaţiile şi dotările aferente careta- 
parţin Ministerului Sănătăţii şi ministe
relor cu reţea sanitară proprie, în care 
se desfăşoară învăţământul medical su
perior de stat.

Art. 92. — (1) Ansamblul de drepturi 
şi obligaţii, precum şi normele care re
glementează viaţa comunităţii universi
tare în spaţiul universitar propriu sunt 
cuprinse în Carta universitară a institu
ţiei de învăţământ superior, adoptată^ de 
senatul universitar, în condiţiile legii.

(2) Autonomia universitară vizează do
meniile conducerii, structurării Şi funcţio
nării instituţiei, ale activităţii didactice 
şi de cercetare ştiinţifică, ale adminis. 
trării şi ale finanţării.

(3) Autonomia universitară se reali
zează, în principal, prin: programarea, 
organizarea, desfăşurarea şi perfecţiona
rea procesului de învăţământ i organiza
rea cercetării ştiinţifice şi a documentă
r i i ; stabilirea' specializărilor; stabilirea 
planurilor de învăţăinânt şi a programe. ' 
lor analitice, in acord cu standardele na
ţionale ; admiterea candidaţilor la stu. 
dii, pe baza criteriilor generale stabilite 
de Ministerul Învăţământului; selectarea 
şi promovarea personalului didactic şi 
ale celorialte' categorii de personal; sta. 
bilirea criteriilor de apreeiere a activi
tăţii didactice şi ştiinţifice; acordarea, în 
condiţiile legii, a titlurilor didactice, ştiin
ţifice şi onorifice; stabilirea formelor de 
stadiu postuniversitar, confirmate prin 
acreditarea programelor do studiu; sta

bilirea, împreună cu Ministerul învăţă
mântului şi cu alte autorităţi publice, a. 
genţi economici, organizaţii profesionale 
şi patronale recunoscute la nivel naţio, 
nai, a domeniilor în care se utilizează 
diplomele şl certificatele proprii emise; 
stabilirea programelor de cooperare cu 
alte instituţii de învăţământ superior şi 
do cercetare din ţară şi din străinătate; 
eligibilitatea tuturor organismelor de 
conducere, priit vot secret; stabilirea ne- 
«esităţilor financiare şi materiale ; re
zolvarea problemelor sociale ale comu
nităţii universitare; folosirea fondurilor 
şi gestionarea lor cp respectarea preve
derilor legale ; acordarea, din fonduri 
proprii, a burselor de studiu şi de cer. 
cetare. distincte de cele atribuite potri
vit altor reglementări legale; asigurarea 
ordinii şi disciplinei în spaţiul universi. 
tar; organizarea şi controlul tuturor ser. 
viciilor economico-gespodăreşti; găsirea 
şi stabilirea surselor suplimentare de ve
nituri ; organizarea activităţii culturale 
şi sportive; înfiinţarea fundaţiilor; sta
bilirea şi folosirea unor însemne şi sim
boluri proprii.

(4) In pian financiar, autonomia uni. 
versitară se realizează ca drept de ges
tionare, potrivii legii şi răspunderii per. 
sonale, a fondurilor alocate de la buge. 
tul public naţional sau provenite din al
te surse, inclusiv a veniturilor realizate 
din taxele in valută de ia studenţi şi 
cursanţi străini, potrivit criteriilor stabi
lite de comun acord cu Ministerul învă
ţământului.

Art, 93. — (1) Membrii comunităţii 
universitare au dreptul de a* lua parte 
la conducerea treburilor universitare; or. 
ganismele de conducere se aleg prin vot 
secret, potrivit Cartei universitare, pen
tru perioade de 4 ani.

(2) Organele alese, cu excepţia recto. 
rulut, se confirmă de către senatul uni. 
versitar. Rectorul se alege de către senat 
şi se confirmă prin ordin al ministrului 
învăţământului. O persoană nu poate o- 
cupa funcţia de decan sau de rector mai 
mult de două mandate succesive. Recto
rul poate fi revocat din funcţie, de către 
senatul universitar prin aceeaşi procedu
ră folosită. Ia numire.

(3) Ministrul învăţământului poate sus
penda din funcţie, din motive justificate, 
pe rectorul unei instituţii de învăţământ 
superior, de stat satf particular, atredi. 
tate.

Art. 94. — (1) In instituţiile de învă
ţământ superior, studenţii pot' fi repre. 
zentaţi în consiliile facultăţilor şi în se
natele universitare, în proporţie de cel 
mult 1/5 din numărul membrilor aeestor 
consilii, în condiţiile stabilite prin Caria 
universitară. v ••

(2) Protecţia membrilor comunităţii
universitare în activitatea profesională 
şi în spaţiul universitar este înscrisă în 
Carta Universitară. Abaterile de la deon
tologia universitară se analizează şi se so
luţionează la nivelai consiliilor facultă
ţilor şi al senatului. »

(3) Membrii comunităţii universitare
sunt obligaţi să respecte regulamentele* 
interne ale instituţiei de învăţământ su
perior, stabilite îh conformitate cu Caria 
universitară. * -

Art. 95. — Accesul în spaţiul univer
sitar este permis nuiîkai in condiţiile sta
bilite prin Carta universitară sau prin 
lege.

Art. 96. — La nivel naţional, autono. 
mia universitară se manifestă prin reia. 
ţia direetă a rectorului instituţiei de în
văţământ superior cu Ministerul învăţă
mântului . şi prin alegerea reprezentan- _ 
ţilor instituţiei în organismele profesio
nale, conform legii.

CAPITOLUL X 
învăţământul militar 

Art. 97. — învăţământul militar este 
învăţământ de stat, parte integrantă a 
sistemului naţional de învăţământ, şi cu. 
prinde: învăţământ liceal; învăţământ 
post liceal pentru formarea maiştrilor mi
litari şi subofiţerilor; învăţământ uni. 
versitar pentru formarea ofiţerilor şi 
specialiştilor ; învăţământ postuniversitar. 
Perfecţionarea pregătirii cadrelor milita, 
re se realizează in instituţii de învăţă-' 
mânt distincte.
- Art. 98. — Structură organizatorică, 
profilurile, specializările, cifrele anuale 
de şcolarizare şi criteriile de selecţionare 
a candidaţilor pentru învăţământul mi
litar se stabilesc de către Ministerul A- 
părării Naţionale, Ministerul de Interne, 
Ministerul’ Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale, potrivit 
specificului fiecărei arme şi trepte de 
învăţământ. ' *

Art. 99. — Planurile de învăţământ 
pentru învăţământul militar liceal, post-
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liceal şi superior se elaborează de către 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministe. 
rul de Interne, Ministerul Justiţiei* Ser. 
viciul Român de' Informaţii şi alte insti
tuţii cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale, fiind avizate de, către Minis
terul învăţământului.

Art. 100. — Diplomele dc absolvire a 
instituţiilor militare de învăţământ şi ti
tlurile ştiinţifice obţinute dau dreptul de
ţinătorilor legali, după trecerea în re
zervă, să ocupe funcţii echivalente cu ce
le ale absolvenţilor instituţiilor civile de 
învăţământ, cu profil apropiat şi de ace. 
laşi nivel. ■ -

Art. 101. — Admiterea şi procesul de 
învăţământ în instituţiile militare de toa. 
te nivelurile se desfăşoară în limba ro. 
mână. ■

Art.' 102. — Pentru aplicarea prevede
rilor prezentei legi'la‘ specificul învăţă
mântului militar, Ministerul Apărării Na
ţionale, Ministerul de Interne, Ministe
rul Justiţiei, Serviciul Român de Infor
maţii şi alte instituţii cu atribuţii în do. 
meniul siguranţei naţionale pot emite or. . 
dine, regulamente şi instrucţiuni proprii.

CAPITOLUL XI
INVAŢAMÂNTUL PARTICULAR

Art. 103. — (1) învăţământul particular 
constituie o alternativă la învăţământul 
de stat sau îl completează.-

(2) Inştituţiile şi unităţile de învăţă, 
mânt particular acreditate fac parte din 
sistemul naţional de învăţământ şi edu
caţie şi se supun dispoziţiilor prezentei

■ legi.
(8) Instituţiile şi unităţile de' învăţă

mânt particular dispun de autonomie or
ganizatorică şi funcţională, în concordan
ţă eu reglementările legale referitoare la 

- organizarea şi funcţionarea sistemului de 
învăţământ. ^

’ (4) Instituţiile şi unităţile de învăţă
mânt particular acreditate pot fi spriji. 
nite de stat. ~

Art. 104. —• învăţământul particular 
funcţionează potrivit legii, dacă : ,

a) esţe organizat şi funcţionează pe 
principiul nonprofit;

b) esfe organizat ffe principii nedis.
eriminatorii şi respinge ideile, curentele 
şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, 
şovine şi rasiste ; *

c) respectă standardele naţionale.
Art. 105. — (lş învăţământul particu.

Iar preuniversitar cuprinde grădiniţe, 
şcoli primare şi gimnaziale, /ş(toU profe
sionale şi de ucenici, licee şi şcoli post- 
liceale.
: (2) Grădiniţele, şcolile primare şi gim
naziale, precum şi şcolile profesionale şi 
de ucenici se pot înfiinţa cu autorizarea 
inspectoratului şcolar, în baza documen
taţiei de cvaluarc. * ,

(3) Liceele şi şcolile postliceale. se pot' 
înfiinţa Cu avizul inspectoratului şcolar 
şi aprobarea Ministerului învăţământu
lui, în • baza -documentaţiei de evaluare.

-Art. 106. — (1> Criteriile de evaluare 
pentru învăţământul particular preuniver- 
sitar se referă la domeniile fundamenta. - 
le de organizare şi de funcţionare: per. 
sonal didactic, conţinut, bază materială 
şi activitate financiară.

(2) Standardele corespund fiecărui cri
teriu şl indică nivelurile minime obliga
torii în procesul de evaluare. Aceste stan
darde sunt diferenţiate în funcţie de ni
velul, de învăţământ şi sunt stabilite de 
Comisia de Evaluare şi Acreditare a în
văţământului Preşcolar şi Preuniversitar, 
care se înfiinţează şi funcţionează pe lân. 
gă Ministerul învăţământului, în baza 
regulamentului aprobat prin hotărâre a 
Guvernului.

Art. 107. — (1) Procesul de acreditare 
a unităţilor de învăţământ preuniversi. 
tar cuprinde două faze :

a) autorizarea de încredere, care a. 
cordă dreptul de organizare şi funcţionare 
provizorie a unităţii respective;

b) aerediţarea, care acordă unităţii 
respective toate drepturile ce decurg din 
prezenta lege.

(2) Acreditare^ trebuie solicitată după 
acordarea autorizaţiei de încredere, ast
fel":

a) după cel mult 4 ani* pentru grădi
niţe şi şcoli primare;

b) după primul examen de capacitate, 
f pentru gimnaziu';. •

c) după primul examen de bacalaureat, -
pentru liceu; '

d) după primul examen de absolvire,
pentru şcolile profesionale, de ucenici şi 
postliceale. ■; : '' / ■■■■.V

Art., 108. — (1) In învăţământul parti
cular preuniversitar se aplică planuri si
milare sau alternative învăţământului de 
stat, care cuprind discipline obligatorii, 
opţionale şi facultative, corespunzător 
standardelor naţionale.

(2) Programele analitice ale discipline
lor trebuie să răspundă aceloraşi cerinţe 
ca şi planurile de învăţământ. .

(3) Pentru învăţământul particular prc. 
universitar, planurile, şi programele de 
învăţământ, similare sau alternative în. 
văţământului de stat, sunt aprobate dc 
Ministerul învăţământului.

Art. 109. — In învăţământul particu. 
Iar preuniversitar, formaţiunile de stu
diu (clase,- grupe, subgrupe) nu pot de
păşi numeric limitele maxime legale.

Art. 110. — (1) Iii învăţământul par
ticular preuniversitar posturile didactice 
se” ocupă în condiţiile prevăzute de Sta
tutul personalului didactic.

(2) Cadrele didactice din învăţămân
tul particular preşcolar şi tprimar trebuie 
să aibă norma de bază în unitatea res
pectivă.

(3) In învăţământul particular gimna.
zial, liceal şi profesional, cel puţin 60 la 
sută din personalul didactic trebuie să 
fie încadrat cu norma de bază în unita, 
tea respectivă. ...\

(4) Pentru învăţământul particular poşt- 
liceal, cel puţin 50 la sută din posturi, 
constituite în conformitate cu prevederile 
legale, trebuie să fie acoperite cu perso
nal didactic angajat cu normă de bază 
în unitatea respectivă.

(5) Personalul didactic de conducere 
din învăţământul particular trebuie să 
fie angajat cu norma de bază în unitatea 
de învăţământ respectivă şi să îndepli
nească cerinţele Statutului personalului 
didactic privind ocuparea funcţiilor de 
conducere.

Art. 111. — Diplomele sau certificate
le acordate de unităţile din învăţământul 
particular preuniversitar înfiinţate potrivit 
prezentei legi, au valoare şi produc efectele 
actelor dc studii eliberate în învăţământul 
dc stat, dacă examenele de absolvire au 
fost susţinute în faţa unoţ comisii numi. 
te în conformitate cu dispoziţiile legale.
' Art. 112. — Elevii din învăţământul 
particular se pot transfera Ia alte uni. 
tăţi de învăţământ de stat sau particu. 
lajp, cu acordul unităţii primitoare şi'în 
condiţiile stabilite de Ministerul învăţă, 
mântului.

Art. 113. — învăţământul superior par
ticular funcţionează potrivit Legii nr. 88/ 
1993 privind acreditarea instituţiilor do 
învăţământ superior şi recunoaşterea di
plomelor, cu respectarea prevederilor pre
zentei legii.

Art. 114. — In învăţăm ântul particu 
lar, taxele de şcolarizare se stabilesc de 
către fiecare instituţie sau unitate de in. 
văţăm ânt, în condiţiile legii.

Art. 115. *— (I) Baza materială a insti
tuţiilor şi unităţilor de învăţământ par. 
ticular trebuie să corespundă standarde
lor desfăşurării unui proces instructiv- 
educativ de calitate : spaţii adecvate pro
cesului de învăţământ, în proprietate sau 
închiriate; laboratoare proprii, cu dota
re corespunzătoare pentru un an în a- 
vans faţă de anul şcolarizat; bibliotecă 
dotată cu fond de carte propriu, adecvat 
conţinutului disciplinelor şi nivelului a. 
cestora. ■

(2) Pentru obţinerea acreditării, inşii, 
tuţiâ sau unitatea de învăţământ res
pectivă trebuie să facă dovada că în pe
rioadă dc funcţionare provizorie a utili, 
zat cel puţin 25 la sută din venituri peii_ 
tru investiţii în baza materială proprie.

(3) După două cicluri de şcolarizare 
ulterioare acreditării, instituţia sau uni
tatea de învăţământ trebuie să facă do
vada' că deţine in' proprietate cel puţin 
50 Ia sută din spaţiile de învăţământ şi 
că,. în toată perioada anterioară, a utili
zat cel puţin. 25 la sută din venituri pen
tru investiţii în baza materială proprie.

Art. 116. — Instituţiile şi unităţile de 
învăţământ particular şe supuri evaluării 
şi controlului, în condiţiile legii.

Art, 117. — (1) învăţământul coopera, 
tist se desfăşoară în unităţi care sunt pro. 
prietatea asociaţiilor cooperatiste.

(2) Finanţarea învăţământului coope. 
ratist se asigură din fonduri proprii ale 
asociaţiilor cooperatiste, din taxe şcola
re şi din alte surse.

(3) Ministerul învăţământului acoperă
de ia bugetul de stat cheltuielile pentru 
salarizarea personalului didactic, . cu ex
cepţia personalului care asigură instruirea 
practică. . .

(4) Unităţilor. dc învăţământ coopera
tist li se aplică prevederile art. 115 din 
prezenta lege. -

, CAPITOLUL XTI ' -
INVATAMANTUL PENTRU 

PERSOANELE APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Art. 118. — Persoanele aparţinând mi
norităţilor naţionale au dreptul să stu
dieze şi să se instruiască în limba mater
nă la toate nivelurile şi formele de înyă. 
ţământ, în condiţiile prezentei legi.

. Art. 119. — (1) în funcţie de necesi. 
lăţile locale, se -pot organiza, la cerere şi 
în condiţiile legii, grape, clase, secţii sau 
şcoli cu predarea în limbile minorităţi
lor naţionale.

(2)' Prevederile Alin, (1) al acestui a r 
ticol se vor aplica fără  a se aduce atin 
gere învăţării limbii oficiale şi predării 
în această limbă.

Art. 120. — (1) Limba şi literatura ro
mână se predau în învăţământul primar 
după programe de învăţământ şi manuale 
şcolare elaborate în mod special pentru 
minoritatea respectivă. In învăţământul 
gimnazial şi liceal, Limba şi literatura 
română se predau după programe de în
văţământ şi manuale şcolare identice cu 
cele pentru clasele cu. predarea în limba 
română.

(2) In învăţământul gimnazial şi li
ceal, Istoria românilor şi Geografia Ro. 
mâniei se predau în limba română, după 
programe şi manuale identice cu cele 
pentru clasele cu predarea în limba ro
mână. Examinarea Ia aceste discipline se 
face în limba română. In învăţământul 
primar, aceste discipline se predau în lim
ba maternă.

(3> In programele şi manualele de Is
toric universală şi de Istorie a românilor 
se vor reflecta istoria şi tradiţiile mino
rităţilor naţionale din România.

(4) In învăţământul gimnazial se in
troduce, Ia cerere, ca disciplină de stu
diu, Istoria şi tradiţiile minorităţilor na. 
ţionale, cu predare în limba maternă. 
Programele analitice şi manualele la a- 
ceastă disciplină sunt aprobate de Minis
terul învăţământului.

.Art. 121. — Elevilor aparţinând mino
rităţilor naţionale, care frecventează uni
tăţi de învăţământ cu. predarea în limba 
română. Ii Se asigură, la cerere şi în con
diţiile legii, ca disciplină de studiu, lim
ba şi Jiteraturâ maternă, precum şi isto
ria şi tradiţiile minorităţii naţionale res- 
pective. ■ - *

Art, 122. — (1) In învăţământul de stat 
profesional, liceal — tehnic, economic, ad
ministrativ, âgricol, silvic, agromontan—, 
cât şi in învăţământul postliceal, pregă- - 
tirea de specialitate se face în limba ro
mână, asigurându-se, în funcţie- de posi
bilităţi, însuşirea terminologiei de spe. 
cialitatc şi în limba maternă.

(2) în învăţământul medical universi
tar de stat, în cadrul secţiilor existente, 
pregătirea de specialitate se poate face în 
continuare în limba maternă, cu obliga
ţia însuşirii terminologiei de specialitate 
în limba română,

Art. 123. — In învăţământul universi
tar de stat se pot organiza. la cerere şi 
in condiţiile prezentei legi, grupe şi sec
ţii cu predarea în limba maternă pentru 
pregătirea personalului necesar în activi
tatea didactică şi cultural-artistică.

Art. 124. — In învăţământul de toate 
gradele, concursurile de admitere şi exa
menele de absolvire se susţin în limba 
română. Concursuri de admitere şi exa
mene de absolvire pot fi susţinute în lim
ba maternă Ia şcolile, clasele şi speciali- 
zăriferda care predarea se face în limba 
maternă respectivă, în condiţiile prezen- 
tei legi. ..

Art. 125.— Ministerul învăţământului 
asigură, în limba de predare, pregătirea 
şi perfecţionarea personalului didactic, 
precum şi manuale şcolare şi alte mate. 
riale didactice,

Art, 126. — In conducerea unităţilor 
şi a instituţiilor de învăţământ în care 
există grupe, clase sau secţii cu predare 
în limbile minorităţilor naţionale se asi
gură o reprezentare proporţională a ca
drelor didactice din rândul minorităţilor, 
cu respectarea competenţei profesionale.

TITLUL III
C O N Ţ IN U T U L  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T U L U I

CAPITOLUL I
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Art. 127. — (1) Conţinutul învăţămân
tului preuniversitar este asigurat prin 
planuri de învăţământ, programe analiti
ce şi manuale şcolare. <

(2) Planurile de învăţământ cuprind 
discipline obligatorii, opţionale Şi facul
tative, precum şi numărul de ore aferent 
fiecăreia dintre acestea. Ponderea disci
plinelor opţionale şi facultative creşte în 
clasele" finale ale învăţământului gimna
zial şi liceal.

(3) Programele analitice stabilesc, pen
tru fieeare disciplină din planul de înyă. 
ţământ, obiectivele instructiv-educâtive 
şi formative ale disciplinei şi evidenţiază 
conţinuturile fundamentale de ordin teo
retic experimental şi aplicativ, oferind 
orientări metodologice generale pentru 
realizarea acestora.

Art.. 128. — (1) Planurile de învăţă
mânt şi programele analitice pentru în
văţământul preuniversitar se aprobă de 
către Ministerul învăţământului, la pro- 

n punerea comisiei naţionale de speciali
tate: ,

(2) In unităţile de învăţământ se uti
lizează numai manuale şcolare aprobate 
de Ministerul învăţământului.

(3) In unităţile  de învăţăm ânt se pot 
u tiliza m anuale alternative, selectate prin 
concurs la nivel naţional. Cadrul d idac
tic are d rep tu l de a recomanda elevilor 
un  anum it m anual.

(4) Obiectivele specifice în evaluarea 
procesului instructiv-educativ pe fiecare 
nivel de învăţământ se stabilesc prin stan
darde aprobate de Ministerul învăţămân
tului.

CAPITOLUL 11 
ÎNVAŢAMANTUL SUPERIOR

Art. 129. -T- (1) în instituţiile de în
văţământ superior planurile de învăţă
mânt se elaborează de către facultăţi sau 
departamente, se analizează în cadrul con
siliilor acestora, sp aprobă de către se
natele universitare şi se avizează de că
tre Ministerul învăţământului-pentru a fi 
în concordanţă Cu standardele naţionale. 
Modificarea planurilor de învăţământ se 
poate face numai începând cu anul 1. •

(2) Programele analitice se elaborează 
de către titularii de discipline şi se apro
bă de către catedră sau departament, -

Art. 130, — In funcţie de specificul fa
cultăţilor şi al specializărilor, planurile 
de învăţământ şi programele analitice pot 
fi concepute şi in structură modulară.

CAPITOLUL IIi :
acti vxtatea exxraşcolara
Art. 131. — (I) Conţinutul instruirii şi 

educaţiei ia toate nivelurile de- organi
zare a învăţământului se completează prin 
activităţi extraşcolare.

(2) Activitatea extraşcolară se organi
zează: de către şcoli, cluburi* palate ale 
copiilor şi elevilor, administraţiile-jude
ţene ale taberelor, conducerile taberelor 
şcolare şi bazelor sportive, turistice şi de 
agrement şi de alte unităţi pentru acti
vităţi complementare, eu. sprijinul fami
liei şi al altor factori interesaţi.

(3) Activităţile extraşcolare au conţinut
ştiinţific, culturaţ-artistic, umanitar, eco
logic, moraLcivic, lehnic-apiicatlv, tu
ristic,' sportiv, precum şi caracter recrea
tiv. • * ’ i

(4) Palatul Naţional al Copiilor şi Ele. 
vilor din Bucureşti, subordonat Ministe
rului învăţământului, precum şi palatele 
copiilor din judeţe, din subordlnea in
spectoratelor şcolare, au şi rol metodolo
gic pentru activităţile extraşcolare*-

Art. 132. — (l) Organizarea şi compe. 
tenţele unităţilor specializat» In activita
tea extraşcolară se stabilesc prin regula
ment aprobat de Ministerul învăţămân
tului, în colaborare cu Ministerul Tinere
tului şi Sportului.

(2) Ministerul învăţământului, prin in
spectoratele şcolare, asigură şi controlea
ză realizarea obiectivelor instruirii şi e- 
ducatiei extraşcolare. -

CAPITOLUL IV
EDUCAŢIA PERMANENTA <

Art. 133. — Pentru asigurarea educa-; 
ţiei permanente* Ministerul învăţământu
lui colaborează cu Ministerul Culturii şi 
cu alte. ministere interesate, precum şi cu 
mijloacele de informare în masă, cultele 
religioase, universităţile populare, tundă-; 
ţiile culturale, alte societăţi şi Instituţii, 
pentru a facilita accesul la ştiinţă şi cul
tură al tuturor cetăţenilor, indiferent de 
vârstă, în vederea adaptări» lor la mu. 
taţiile majore care survin în viaţa so
cială.

Art. 134. — Ministerul învăţământu
lui, prin unităţile şi instituţiile sale, a-; 
cordă, pe bază de contract, asistenţă de 
specialitate celor care organizează diferite 
programe de instruire a adulţilor în sis
temul educaţiei permanente şi al conver-; 
siei profesionale sau poate oîganiza ase
menea programe din proprie iniţiativă'.

Art. 135. — (1) Ministerele, regiile au
tonome, societăţile comerciale, alte per-; 
soane juridice sau fizice pot organiza, 
împreună cu unităţile de învăţământ sau 
separat, cursuri de pregătire şi perfecţio. 
nare profesională a adulţilor, în scopul 
calificării propriilor salariaţi şi a viito
rilor angajaţi sau pentru conversia pro
fesională- :

(2) Cursurile organizate în condiţiile 
alin. (1) nu sunt atestate de Ministerul 

-învăţământului, cu excepţia celor orga
nizate în colaborare cu Ministerul Mun
cii şi Protecţiei Sociale pentru protecţia 
socială e şomerilor şi reintegrarea lor pro. 
feşională. în situaţia când aceste cursuri 
se desfăşoară pe baza unor programe avi. 
zate de Ministerul învăţământului, ele se 
finalizează prin acordarea de certificate 
de calificare profesională recunoscute de 
Ministerul învăţământului.

Art. 136. — (1) Pentru instruirea adul. 
ţilor, precum şi pentru sprijinirea siste
mului de învăţământ. în realizarea unor 
obiective specifice, pot fi organizate, cu 
aprobarea Ministerului învăţământului,

(Continuare în pag. â 6-a)

Anul VII ■  Nr. 1453 ■  Joi, 24 august 1995



. .. (Armare din pag. a 5-a>

instituţii fi reţele de învăţământ deschis 
«m tad istan ţâ , care «HAteftă Irtinolo- 
î̂ We moderne de comunicare şi de pre- 

« informaţiilor.
Cheltuielile necesare pentru acest 

sistem de învăţământ Sunt suportate de 
"Către beneficiari şi de rătre instituţiile 
ittWPesate. :;L

' CAPITOLUL V 
BIBLIOTECILE DIN ÎNVĂŢ AMANT 
Act 137, — (I) In sistertiui de învăţă

mânt funcţionează, ca parte integrantă, o 
' reţea de biblioteci specializate • biblio, 
teci centrale universitare şi biblioteci pe- 

ca instituţii cu personalitate in
subordonate direct Ministerului 

in văţământului; biblioteci ale Instituţii
lor de învăţământ superior, ale facultă- 

e, coiegiiior, departamentelor, catedre. 
 ̂ biblioteci ale caselor corpului didac

tic; biblioteci şcolare.
<2) Bibliotecile menţionate la alin. (1) 

funcţionează pe baza de regnlamente a- 
prabate 4e Ministerul învăţământului.

£t) Bibliotecile din învăţământ pot or- 
cu aprobarea Ministerului Tnvă. 

şi în colaborare cu Ministerul 
secţii specifice, precum şi alte 

forme pe care le considera necesare pen
tru studiat individual al adulţilor.

Art 136. — Pregătirea personalului de 
pentru ' biblioteci este asigu- 

* Ministerul învăţământului 
prin studii universitare de scurtă şi dc 

t. lungă durată, iar perfecţionarea acestuia 
«şt« coordonată de Ministerul învăţămân-

< 11" A rtă  f39. — Coordonarea activităţii re- 
re..§nlt& bfbJtolecîior din învăţăm ânt se asi

g u ră  d e  c ă tre  M inisterul învăţăm ântului.

TITLUL IV

INV a Î S a n it t l ii  
; CAPITALUL I

MINISTERUL* ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1 
Şl ALTE ORGANISME 
©e NIVEL NAŢIONAL 

Art. â«L — p> Ministerul Invăţămân- 
'  ? Se organizează şl fitBCţkmează P®.

iăgîi-
Ffenicu exercitarea atribuţiilor sale, 

uţ învăţământului constituie 
. de experţi şî se sprijină pe or- 
consultative, % nivel naţional, 
pe criterii de prestigiu profesio.

___Şi morM: Consiliul Naţional pentru
Reforma învăţământului, Consiliul Naţio - 
mrt de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

■“ """ga telor Universitare, Consiliul 
de Finanţare a învăţământului 

Superior, Consiliul Naţional al Cercetării 
din învăţământul Superior, so- 

iiintifice naţionale ale cadrelor
__ Consiliul Naţional al Biblio-
, Consiliul Naţional al Rectorilor şi 

naţionale de specialitate Pe

{fi Pentru confirmarea titlurilor, di
fer şi certificatelor universitare, Mi. 
_  învăţământului constituie Con- 
Najtanai de Atestare a Titlurilor,

___ melor şi Certificatelor Universitare.
iMewforii consiliului sunt profesori uni. 
persitari, personalităţi de prestigiu ştiin
ţific, cultural şi moral, recunoscute pe 

~ naţionalsau internaţional. Ei sunt 
regulă, pe bâză propuneri- 
universitare. Consiliul func- 

potrivit unui regulament pro- 
de Ministerul învăţămân.

lângă M inisterul fnvăţământu- 
>Â Federaţia Sportului Şco. 

Universitar, unitate  autonomă, cu 
M ilitate juridică. Înd rum area aeti- 
Foderaţiei Sportului Şcolar şi Uni

se face de către Ministerul învă- 
in colaborare cu Ministerul 

tfamrrtuiÎM şi Sportului. .
Art. i i t .  — Ministerul învăţământului 

pşndnce sistemul naţional de învăţământ, 
exercitând, în principâi, UrmStoarfele a- 
tflMwţU :

M) coordonează şi controlează sistemul 
■rtpMfli  de învăţământ;

bŞ organizează reţeaua învăţământu. 
lui do stei şi propune Guvernului cifrele 
de-şcolarizare, pe baza studiilor de prog- 

’ " cu consultarea Unităţilor de tavă- 
a autorităţilor locale şi a agen-

__ .jjonnmici interesaţi;
r) aprbbă planurile de învăţământ, 

program de analitice şi manualele şcola
re pentru învăţământul preuniversitar; 

dţ instituie concurs naţional pentru 
‘ şcolare şi asigura finanţarea c- 

’ora;
inează activitatea de cerceta- 

din învăţământ;
, . ... ză metodologia.cadru a ton. 

cursurilor de admitere în învăţământui 
superior;

gi aprobă înfiinţarea lîceetor, a şcoli, 
lor postliceale, a colegiilor şi facultăţilor;

h) aprobă, conform legii, regulamen
tele de organizare şi funcţionare a uni
tăţilor subordonate ; r  -

î) elaborează studii de diagnoză şi 
prognoză în domeniul restructurării şi mo
dernizării învăţământului şi contribuie la 
perfecţionarea cadrului legislativ;

j) răspund^ de elaborarea, omologa
rea şî distribuirea mijloacelor de învăţă
mânt; dezvoltă fi modernizează baza di
dactică materială a învăţământului;

k) asigură identificarea şî pregătirea 
adecvată â elevilor cu aptitudini deose
bite ;

l) asigură şcolarizarea specializată şi 
asistenţa psihopedăgogîcă adecvată a co- 
piitor fi tinerilor cu deficienţe fizice sen
zoriale, mentale sau asociate;;

m) analizează modul în care se âsigu- • 
ră protecţia socială în învăţământ şi pro
pune^ măsuri corespunzătoare Guvernului 
şi autorităţilor publice locala abilitate ;

n) coordonează activitatea bibliotecilor 
universitare din subordine;

o) răspunde de formarea şi perfecţi© - 
narea personalului didactic;

p| coordonează, potrivit legii, numirea, 
transferarea eliberarea şi evidenţa Per. 
sonalului didactic, de conducere, de în. 
drum are şi Control şi a eCtui nuxfiiar, din 
învăţământul de stat şi din unităţile sub-

r) răspunde de evaluarea sistemului 
naţional de învăţământ;

s) elaborează şi aplică strategiile de re
formă pe termen mediu şî lung ale învă
ţământului şl educaţiei;

fi elaborează, împreună cu Ministerul 
Afacerilor Externe, strategia colaborării 
cu alte state şi cu organismele internaţio- 

- naic sperialîzate în domeniul învăţămân
tului;

u) colaborează, pe bază de protocoale, 
cu statele îfi care trăieşte populaţie de 
naţionalitate sau de origine română, pen
tru promovarea şi desfăşurarea învăţă
mântului în limba maternă;

v) elaborează 1100010 ■specifire pentru 
construcţiile şcolare şî pentru dotarea a-

'cedţwto;
w) stabileşte, pe baza înţelegerilor şi 

a convenţiilor încheiate cu alte date, mo
dalităţile de recunoaştere şi de echivalare

er |î  dipîc 
x) stabileşte, pentru învăţământul pre- 

universitar de stat, structura anului şco
lar, sesiunile de examene, perioadele de 
desfăşurare a concursurilor, precum Şi va. 
canţcte şcolare;
* y) elaborează şî controlează sistemul 

de evaluare a pregătirii elevilor şi sta-

z) controlează modul de respectare a 
normelor fiu ancîar-conta bile, de execuţie 
bugetară şi de administrare a patrimo
niului din sistemul naţional al învăţă - 
mă aiului dc stat. ;

CAPITOLUL XI 
INSPECTORATELE ŞCOLARE

ABŢ. * i t  — Inspectoratele şcolare sunt 
organe de specialitate subordonate Minis
terului Învăţământului, având, în princi
pal, următoarele atribuţii;

a) urmăresc modul dc organizare şi de 
funcţionare a reţelei de învăţământ pre- 
universitar şi realizează inspecţia Şcolară;

b) asigură aplicarea legislaţiei în Or. 
ganizarea, conducerea şi desfăşurarea pro. 
cesului de învăţământ;

c) înfiinţează, cu avizul Ministerului 
învăţământului, unităţi ale învăţământului 
de stat grădiniţe, şcoli primare, gim
nazii, şcoli profesionale şi de ucenici;

d) propun Ministerului învăţământu
lui reţeaua de şcolarizare din raza lor 
teritorială;:

e) asigură, împreună cu autorităţile 
administraţiei publice locale, şcolarizarea 
elevilor, pe durata învăţământului obli
gatoriu;

f) asigură încadrarea Unităţilor de În
văţământ cu personal didactic necesar, în 
conformitate cu prevederile Statutului per. 
sonata hi! didactic;

g) organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului didactic, 
de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni «om. 
pîementare din învăţământui preuniversi. 
tar; ■ .

b) asigură, împreună cu autorităţile 
publice focale, utilizarea, dezvoltarea şi 
protejarea bazei didactico materiale din 
unităţile de învăţământ;

i) coordonează organizarea concursu
rilor de admitere şi a examenelor de ab- 
soivîre din unităţlle de învăţământ, pre
cum şl a concursurilor şcolare;

fi controlează' toate activităţile şi ser. 
viciile de învăţământ preuniversitar or. 
ganizate de agenţi economiei, fundaţii, a. 
sociaţH, Culte şl alte persoane juridice sau 
fizice, de Pe raza lor teritorială; constată 
eventualele încălcări ale prevederilor le
gale şi iau măsurile prevăzute de lege;

fc) coordonează activitatea Martorilor 
ffn urtitărite de învăţământ subordonate;

1) coordonează şi controlează «ctivita- 
* tea tatertcmpMaS«dwtife* -:

ART. 143. — <1} Structura tespertow» 
taior şcolare se stabileşte de Către Gu
vern, ta propunerea ministrului învăţă 

’ mântului.
(2ţ In structura inspectoratelor şcolare 

dte Jadefiole «  învăţămitot şi te ttmWe 
minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi 
inspectori şcolari pentru acest învăţământ.

(fi Unităţile extraşcolare şi unităţile 
conexe învăţământului preuniversitar sunt 
subordonate inspoctorâtului şcolar.

(4) Inspectoratul şcolar are un consiliu 
de administraţie şi un consiliu consulta, 
tiv. Consiliul de admtefetraţie este for
mat din inspectorul şcolar general, inspec
torii şcolari generali adjuncţi, Inspectori 
de specialitate, directorul Casei corpului 
didactic, contabilul şef şi consilierul ju
ridic al inspectoratului şcolar.

Inspectorul şcolar general este preşe
dintele de drept al consiliului de adminis
traţie. Consiliul consultativ este format 
din directori de unităţi de învăţământ, al
te cadre didactice de prestigiu şl reprezen. 
tanţl ai părinţilor, aâ autorităţilor locale 
administrative, aî comunităţilor reîigioa. 
se şi ai agenţilor ecoitomici. Preşedintele 
consiliului consultativ este ales prin vot 
secret dintre membrii acestuia.

(5) Inspectoratele şcolare organizează 
periodic «Oiiferiafe JBdetene ate pmowa-— 
telul didactic din învăţământul preuniver- 
sitar, pe specialităţi, cu rol consultativ, 
participativ şi metodic. .

ART. 144. — (fi Inspectorul şcoîsr ge
neral, impectofii şcolari generafi adjuncţi 
şi directorul Casei corţmtei didactic sunt 
numiţi prin ordin al ministrului învăţă-

pe tţstzst tnteriiroT me WinpeTOi - 
ţă profesională şi şmmageri^.

ţz) lifljŞccwra fuwan se «e
■u-TK M - • ă u ......... ă is-ătitotitoto * saavâăn -rxrWvCMfe ifîspucţOfMi şcoiar fnii* .. •
es* .̂ pe bate criterMor ide' tsomprter^ă 
profes ională şi managerială, de regulă 
■ţte-opmâoadădefmti. ,
- ' (fi Concursurile te desfăşoară pe 'baza 
unei metodologii elaborate de Mieistpral 
învăţământului.

CAPITOLUL iii
_____ _ INSTITUŢIILOR $1 A
PÂTBLOR ÎNVĂŢ AMANTULUI 

DE STAT
ART. 115. — (fi Unităţile de învăţă, 

mânt preuniversitar sunt conduse de di
rectori, ajutaţi, după caz, de directori ad- 
juneţi. În activitatea de conducere, direc- 
terii se bazează pe consiliul profesoral şi 
pe consiliul de administraţie. Aceste con
silii funcţionează te temeiul uuui regula, 
«tont elaborat de MMtaterul învăţămân.

ţfi Consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ, cu rol de decizie te domeniul 
instructiv-educativ, este format dta per
sonalul didactic de predare din unitatea 
nesportivă şi tete Prezidat de director.

Ifi Consiliul de administraţie al unită, 
ţii de învăţământ, cu ral de decizie te da- 
meniul administrativ, este format din cel 
puţin 5 membri, dar nu mai mult de 11 
membri, între care directorul unităţii, di
rectorul adjunct, contabilul şof, cadre di
dactice alese de consiliul profesoral şi re. 
prezentatei ai părinţilor, precum şi ai ad
ministraţiei publice locale. în consiliul 
de administraţie se includ şi reprezentanţi 
ai «genţilor economici care asigură baza 
materială pentru practică. Directorul uni. 
lăţii de învăţământ este preşedintele con
siliului de administraţie.

(fi Unitatea de îpvăţămănt preşcolar 
sau primar afiliată altei unităţi de învă
ţământ îşi alege 1—2 cadre didactice în 
'consiliul d« administraţie al acesteia.

(5) la consHîile de administraţie ale li
ceelor şt şcolilor postliceale se includ 1—2 
elevi. . - : ■

(6) Directorii şî directorii adjunct» ai 
unităţilor din învăţământul preşcolar, pri. 
mar, gimnazial şi profesional, precum şi 
directorii adjuncţi din învăţământul li. 
ceai şi postlicea! sunt numiţi de inspecto
rul şcolar general.

(7) Directorii unităţilor din învăţămân. 
tel liceal şi postiiceai sunt numiri prin 
ordin al ministrului învăţământului, Ia 
propunerea inspectoruluî şcolar general.

(8) Directorii unităţilor destinate acti
vităţilor- extraşcolare sunt numiţi de nii- 
nistrul învăţământului ta unităţile direct 
subordonate Ministerului învăţământului 
şi de către inspectorat .şcolar general pen
tru unităţile dte subordinea inspectoratu
lui şcolar. • >' - *

(9) Numirea directorilor şi a directori, 
lor adjuncţi ai unităţilor de învăţământ 
menţionate Ia alin. (S) şl (7) se face pe 
baza criteriilor de competenţă profesională 
şi managerială, po o perioadă de 4 ani, 
de regulă, ia propunerea consiliilor pro
fesorale respective. Metodologia de nu. 
mire se stabfleşie de Ministerul Învăţă
mântului.

- ' ART. «H. —- 
superior

învăţământ 
iar fa-

prin Carta universitară. ItetărâriJe 
telor, ale consiliilor focultăţitor şâ ale 
departamentelor, s« fiu ru majoritatea 
membrilor prezenţi, dacă număra! toc re- 
l»rozintă cri puţin 2/3 din totalul metn. 
brilor,  ̂ ■

ART. 147. — Conducerea operativă a 
InsâMţiei de învăţământ superior este a- 
sigurata dc biroul senatului alcătuit din: 
rector, prorectori, secrcfâr ştiinţific şi di
rector generai administrativ. Preşedintele 
biroului Senatului este rectorul.

CAPITOLUL IX/
■ EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢ AMANT
ART. 148. — (fi Evaluarea învăţămân

tului, ca sistem şi proces,- se asigură de 
Către Ministerul fi»văţământului pri* in
stituţii şi organisme specializate, te bâza 
mm  regulament aprobat prin ordin al 
ministrului te văţământului.

X&j ţjv aiuaTea invaiaranaŢiîmtn uflivetsi- 
tor şd postuniversitar se «rigură ţnto for
me SfleCîfrce, ro conformitote cu tlispozi. 
ţiile legale şi cu normeb* autonomiei u- 
nivorsitare.

(fi fn srstemM n«onfi de teyă^Unânt 
şl «tecâtie notarea Se lăee, de regulă, de 
la 10 la 1. ■ ■ . ■ -- '

Art. 149. — Minister** învăţământu
lui asigură evaluarea periodică a nivela-
'■Ţăă/* A’d'x'.VTjL. ivi .. ju’iţp. X jA- îl2"%f'î lux? .şţn * ţâ t' XVjTv • -̂1 ̂
a personalului didactic dte mvăţâmânt.

Art. 150. — (!) Inspectorul şcolar ge
neral elaborează, ia sfârşitul fiecărui an 
şcolar, un raport privind starea învăţă, 
■ t e t s t e  dte judeţ, respirtiv dte muni
cip ii Bucur(?şri. Acest raport se prezintă 
Ministerului itivaUaunOiliH, prefecturii, 
consiliului judeţean, consiliilor tocate şi 
teteter umtâritor de invapmânt dîn ju. 
deţ, respectiv dte municipiul Bucureşti.

(2) Rectorul instituţiei de îflvteâmănt 
superior elaborează, ta sfârşitul fiecărui 
an universitor, un raport privind «tarea 
instituţiei skrînvâţământ, pe care H trans
mite Ministerului !nvâţăniântului, prefec
turii şi consiliului judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti.
(fi Ministrul învăţamânîului înaintea

ză Fartameiitului raportiit ânda) asupra 
stării'sistemului naţional de învăţământ, 
până la dăta de 15 octombrie. Concomi
tent, sunt prezentate direcţiile şl priori, 
tăţîle de dezvoltare a învăţământutoi pre- 
Unîversîtar şi superior. Raportul anual 
se dă publicităţii.

' TITLUL V
RESU&SE UM ANE

CAPITOLUL t ,
PERSONALUL DIN INVATA.MANT.

ELEVI Şi STUDENŢI 
Art 151. — (fi Personalul diu învăţă, 

ânţ ««te format dte personal didactic, 
personal de eencetare, personal didactic 
auxiliar şi personal administrativ.

(2) Personalul didactic este format din:
a) educatoare — în învăţăteteitel pre

şcolar;
b) învăţători — în învăţământul pri

ci institutori — în învăţământul pre
şcolar şi primar;

d) maiştri - i nstructo ri — în învăţămân. 
tul gimnazial, profesional, liceal şi post
iiceai;

*) profesori — în învăţământul gimna. 
rial, profesional, liceal şi postiiceai;

© preparatori, asistenţi universitari, 
lectori universitari (şefi de lucrări), Con
ferenţiari universitari, profesori univer
sitari şi profesori universitari consultanţi 
— în învăţământul superior.

(3) în învăţământ poate funcţiona Per
sonal didactic asociat,

(4) Personalul de cercetare este inte
grat în catedre, departamente, unităţi sau 
centre de cercetare şi de microproducţie.

(5) In învăţământul de toate gradele 
funcţionează personal didactic auxiliar, 
definit conform Statutului personalului 
didactic.

Art. 152. — Funcţiile didactice pe t i 
puri şi forme de învăţământ, precum şi 
condiţiile pentru ocuparea acestora se 
stabilesc prin Statutul personalului di
dactic.

Art. 153. — (1) Norma didactică pen
tru învăţământul preuniversitar se re
glementează prin Statutul personalului di
dactic.- ,

(2) Norma didactică pentru profilurile 
cu formaţiuni specifice de instruire, cât 
şi pentru unităţi' de învăţământ din lo
calităţi izolate sau pentru clase cu un nu. 
tnăr redus de eleyi, se reglementează de 
către Ministerul învăţământului.

(3) Norma didactică pentru învăţămân. 
tul universitar şî postuniversitar 'se re.-

- (Continuare în pag, a 7_a)
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glementează prin Statutul personalului di.
dacUe.

Art 154. — (1) In învăţământul de* stat 
şi particular posturile didactice se ‘Ocupă 
prin concurs. Condiţiile pentru ocuparea 
funcţiilor de conducere se stabilesc prin 
Statutul personalului didactic.

(2) Concursurile pentru ocuparea, pos
turilor didactice’au un’ caracter deschis. 
Ea. concurt se poate prezenta orice per
soană caro inddpliiţeşţc eontfiţiite'prevă
zute de. Statutul personalului didactic. ‘

(3) Validarea concursurilor pentru o.

* C«Mţjcur&.
(4) Concursurile pentru ocuparea pos. 

tu rilo r didactice din învăţăm ântul un i
versitar Şf postun iversitar' st: aprobă de 

.către  consiliile facultă ţilor, Ia propunerea 
comisiilor dp conturs, prin voţ nom inal 
deschis, ş, s^ valjdfază de către senatele

Ş M ţ ţ d o  PrOferor uniyepsifer! sun t cte 
firm ate de eW slB ftl N ăţW n|d â e  P^tes 
a T itlurilor, Diplomelor şi Certificat

,, . uc KuiHCFun|iar
verşi tar şi do profesor uhivefsttor.

(5) Candidatul la concursul pentru o. 
cupareă undi post didactic* cu predare în

comisii de specialitate, un test de cunoaş
tere a limbii în care urmează să facă

m m  -m. Ministerul învăţământului 
are obligaţia de a asigura pregătirea şi

sistomUÎ ̂ nl^ioiiaf Ide^învlLwo^^'şi 
biieşte, prin organisme " a e  specialitate, 
standardele naţionale, pentru atestarea ca. 
lităţii de cadru didattfcT ‘

A rt.' 156, — m . D repturile şi, îndatori
rile p e r s o ^ l u l u r d i & c f i c s d h t p ^ ă z n t e

a^ stJB P » *•
(?) P rup tu i la co n testa re  a l  persoane- 

lor fizice sau Juridice din învăţământ,! şe, 
exercită. P rin ,adresare către for iii ierarhic 
superio r celui a cărui decizie este cobi. 
testată. , . ...

A rt, 157. •— (1) fer instituţiile şi u n ită 
ţile de învăţăm ânt sunt interzise pedep-

30J

(2) Personalul didactic care practică a- 
semenea m etode va f r  sancţionat adm i. 
nistrativ  sau. în  funcţie de: teavi*afo»y m  
baterii, Şd4 v ş  supune rigorilor, legi).

(2) D teşţş^e şi îndate; !rHe.. eforilor 
"»?*. tfflw m & in , 'neitlammit elaborat de 
Ministerul Tilvăţăman tului, iar pentru stu
denţi acestea sunt cuprinse în Cartă u. 
nîversitară- şi în regulamentele instituţii
lor de învăţământ superior.

Arfe 158: — (1) In  învăţământul pre- 
universitar, formaţiunile destodiu im . 
Prind grupe, clpse sau ani de Studiu, 
pa cuprindă în medio lă  pşeşco ‘ 
nu mai puţin de 10 şi, pu. mpi 
20: clasa. <fin înuăţământul primar are în 
medie 20 de elevi, dar nu mâi puţin de 
10 şi nu mai mult de 25; clasa din învă
ţământul gimnazial are în medie 25 sie 
elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai 
mult -de' 30; clasa sau anul de studiu-cHh 
învăţământul, profesional liceal şl post- 
liceal are te mediieis de efovâ dar itU 
mai puţin de 15 şi4 nu măi mult dâ. 3

ţiuijjle de elevi sau de preşcolari 
grupa mare aflate sub efectivul minim SO 
aprobă de 4 către Ministerul învoţămăn- 
tului.

< •'* CAPITOLUL II
p e r f e c ţ i o n a r e a

PERSONAJULUI DIDACTIC
Art. 15».' — • feţ cadrul sistem ului n a 

ţional. de fovăţâimiut, petăec^tnicireâj'pm- 
sonalului diBaCtţo din, fo v ă ţ^ ţân tu fe  pete 
universitar constituie un drept care se 
realizează, în principal, prin ; ,

a}‘ activităţi de perfecţionare metodică 
şi psihăpiedagogică te nlvefol' catedtelor 
sau altotecttvefor-.de specialitate din u-> 
nităţile de învăţământ;

b) conferinţe, semiiiarii, dezbateri sau 
alte forme specifice "de perfecţionare la 
nivfel toterşeetar, judfcfoait, haţforite sau 
internaţional. Aceste aCţhtni pot. fi teg«» 
nizate şi în colaborare cu societăţi' ştiin
ţifice alo- cadrelor didactice;

c) cursuri de perfecţionare a pregăti
rii de speei«litate, irietodîcc şi psihope- 
dagogice sau pentru obţinerea definiti- 
vârii in învăţământ, ori - â gradelor- di
dactice, în conformitate cu prevederile 
legii.

-Art. 160. — Perfecţionarea personalu
lui didactic din învăţământul preuniver- 
sitar este coordonată de Ministerul b -

care asigură finanţarea, şi 
se realizează în: £'

a) instituţii de învăţământ superior, 
prin facultăţi, departamente şi catedre, 
ppntru perfecţionarea pregătirii de spe
cialitate;

b) instituţii de învăţământ superior, 
prin departamentele sau catedrele de pre
gătire a personalului didactic, pentru per. 
feeţionarea pregătirii metodice- şi psiho. 
pedagogice; ~,Sl.

"(t) colegii pedagogice şi licee pedago
gice, pentru perfecţionarea de specialita
te, metodică şi psihopcdagoglcă a perso. 
naiului didactic din învăţământul preşco
lar şl primar.

Arfe 141. —. Cursurile de perfecţionare 
a cadrelor didactice se încheie priit co
locviu. Aprecierea pregătirii se face prin 
ratilicativo.

Arfe 162. — (1) Casete corpului didac
tic sunt centre de documentara şi de or. 
ganizare a' activităţilor de perfecţionare, 
prbeum şir a- celor cu caracter ştiinţific, 
metodic şl cultural.
‘ (2) Casa corpului didactic organizează 

corpul profesorilor metodişti, alcătuit din 
cadre didactico competente, selectate te 
fiecare specialitate. Acestea sprijină de
partamentele siui catedrele de pregătire a 
personalului didactic din instituţiile de 
Ih^^ăaâ^'superior, ' pfenfoiî realizarea

ducere, IriflVfliBflft̂ l*-' riţpţiQte Ministerul 
Invaţâm&tolÎH Hiiiirtţeăeă şi coordonea
ză cetate: ^  âîţpi fpw»# US^tuţionalizate,

Perfecţionarea personalu
lui didactic din invăţâmârinil superior de
sTtel**Ş|â‘ 1teteHţata?*#-'M*Kf!îtoHtl'; ftiv&ţ»-
mân tutui prin bugetele instituţiilor de
învăţământ' şi se realizează prin:

ăj “progrâmej de opfem^aâare şţ schim
buri de expertenţă’îa lăviS’ hâ^i»al' Şi
internaţional; H '

b) programe d» specializare şi coope
rare interuoivdrsiiâră, în ţam  Şi 
u&tatc; * ' ....  * ' ..  ' ’ ;

c) înyăţăpiâot BP faflM'fafate â«W|îf»t' 
potrivit pipvederlîpfr PrâfoteA fag*:1

d) program^- ş p  ccraeţafe şfifottfiea. 
reaţizate m  ţa ra  sau Prin cotH|0^â 9»- 
ternaţitotala; 1

cQ inovare educaţională, creaţie ştiin
ţifică,. tehnică şi artistici."
B A rt. P e ^ « r a a  persenafei-
lui «tldactiş auxitteo dbi întregul sistem 

de înyăţâţnânt se reatizenzâ cOn- 
ţşravt^erllor z i#  160» ■ S '

• tiT^-Ui, V i
BAZ ‘

- m m
m v A 5 * A îv |A « t« ^ r ^  m w .
Arf. l66.< — (l) Bază materială a învă

ţământului de stat eoăstă în îut'reg âcti_ 
patrimonial al Ministerului învăţă. 

mârtlt1»*! ăl instituţiilor şl tiirttăţitor de 
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din 
siSteţâul do învăţământ existent ia data 
intrării fn vigoare a prezoâteE’tegi, pre_ 
ctito *şi inactivul patrimonial redobândit 
satt dobândit ulterior.

'{8) Iii r “înţirfesul prevederilor alin. (1) 
bazA toatoiialăţ a  învăţăm ântului cuprin^  
de: spaţii penfeu procesul %  înfeă|amânfe 
şi ceroelara ştiinţifică, ud^oaco  de îttvă^  
ţăm ânt şl de ^ r c ^ a r e ^ ţş t to te â .  
pdi|,USi Şj, tipografii, staţiuni didpcttee ş | 
de cercetare, ufaitâţi- de nţicroiuoducUe, a_ 
M iere ''1 şcoţţîrel feiffile! didaclteC, ' g r tâ fn t  
botanice, te ren jirr ăpte«*e»^;'fc3ttliae» Sritor^ 
note; cantine, (fluburi ale' elevilor, dasp- d
cultură al«% studettţitori 
didactic, eaşe ipiiverUitoFe. tefeera

M inisterului învăţăm ântului, eu excepţia 
un ităţilo r şcolare organizate îm preună eu 
agenţi economici. '

(5) Construcţiile şi terenurile aieţen te
proceSulp^ instriu 'tiv .edueativ  nu po t fi 
transfera te  decât eu aprobarea OuVernu. 
Iui, la propunerea m inistrului invatăm nn. 
tului, fără plată şi num ai in in teres p u 
blic. ' *’ ” " ~

(6) înc hirierea bunurilor disponibile dip 
dotarea uivăţam ântului dp sfat se poate 
face pe bază de contract, cu, revizuire a .  
riuală,' num ai cu acordul M inisterului In . 
văţământiiiliii,

Art. 1QÎJ, r- r  (1) Ministerul. îtivăţăn iân . 
tului' p rin  Inspe.i'toratelc şcolare, asigură 
adminh>ţraj;ea. şi func ţionarea tuturor un i. 
tâ ţiipr şcolare cljn învă ţăm ântu l nreuni- 
yeţşttag. ’ ' ’ ' :

(2j ţin a u ţa re a  chaij^fedlfo^ îpfeTţir 
ueţe şi reparare  a bazei dyito tete-.n»teria. 
le a uniţâtiier, cbn învăţăm ântul treu n i-  
versitar este asigurată de către consiliile 
judeţene şi lpcâfe c^ii atocate
special t e  te  de stp^ «bit buge.
tele focale, prcciţiu ş*. dîu resUrse proprii.

(3) M inisterele de resort, autorităţile 
PubUee, precum, şi- agenţii economici la te .  
rasaţi, confribuio cu fonduri proprii, pe 
bază de contract, la înlrcţincreaj dezvolta, 
rea şi m odernizarea fiaZel' m ateriale ' şf de 
practică <fin unităţile de învăţăm ânt pro . 
fesionaf, liceal st iiostliceal d e ' profit.

(4) M inisterul învă ţăm ân tu tei “âsigură 
ta bugetbt t e  s ta t fondurile ndCcvara

ţf cbâ. 
eţtdşcU-

buză si comp

r a m *
ţie de loc.ubi 
dfe pntvimoniu 
salariaţilor !
1 WBpza; 
cie U)strâţre 
lin , (2$ lă !re 
Iul' spu din '

eorptHuf
W m m

c u lto ra l.sp e r tiv o .'p a i ' 
copiiIcîr şV eli-vilOr; baze- 

tament, spaţii cu destina_j 
precum ' şre ricc£ flto b * ecb  

destipat învăţăm ântului şf

e r t e l â ' â t e  t t q l ă . procesului 
editeze âtoUţteU^t te a-' 
izatâ din fondurile stotu-

^ _____, ___,4urjiig, i l î s t i t e l p f  Şl
prinderilor de stat, ih perUiadâ ân to ripa . 
râ datei te 2® dteemhţte 19g9j s&  rtină 
tegrează în;patrinţoniifl'IlftniŞ 'terului.Iiţyan 
ţăm ânlului. al instfitu^ilof4 ş î tinHM|tor dd 
învăţăm ânt şi ;dc cercetare ştiinţifică din; 
sistem ul iivvăţim ântalui :t e  staft. âse_' 
menea, se reintegrează şi imobiUAo' co aU- 
aparţinu t âliiiisteralttfc în v ă ţâ t^ u tu iu î  ş|ţ 
care, conform < a rt. 20, alin. 2 'dte ;Lţ^ca* 
nr. 15/1990; au; trecut in patrim oniul unor/ 
societăţi comerciale. R eifttegrarea! se  Ipccţ 
fă ră  plată, în term en i e  60 de: zjpe d e ; la- 
dat»  publicării prezentei: legi. : - ‘ . ’ ;

(4) Baza- m ateria lă  ă  inştiluţiUar. d e  
învăţăm ânt superipr de s ta t este de. dr.cpfe' 
proprietatea aşestora, ipr, cea â U nităţi-’ 
lo r de M văţănţânt preunîversitar, până la 
apariţia  legii patrim oniului public şi pri_; 
vat a l s te iu lu i răm âne in proprio.taţi’a

4M  
dbf m

lanţului Aii stat,
şi rheituieiile de foijelioiuire a  iuţestor».

! (5) Fondurile de’ fa bugetul de * stat 
care  revin M inisterului învăţăm ântului 
te  ‘ Pe tePurij ujye>
t e i  te teriâe % îayătemănt.

m .  T  m  Cetăţile #  invăŞ^ 
i prim ar şi gim nazial din 'W

ra l şi pcriurban, precum şi (inşele agri* 
Câte agromoptape, silvice şi p ritegepre; 
«ite> nu ate în  prdpcietete t î r e i y ^  âg itode 
te  ex fearite te  Pxşhera teţ foloslptâc 

tiuţ. ţştestite irea laţţdui dfetectic 
tai, o suprafaţă de 1 ha pentru, şcolile prL 
nşpre, 2 t e  iM>*rieU'Şeolilfi gimnaziale, 3 ha 
Pentru liceele ptefegogite ş i  n tijşin lu»  lft 
%  Rriit.ru Hceefc t®iri|p.agramânŞte. #/

- * '

alip. Uf S e '^ r i tm te  ltt c o re r^  p ^ ^ ^ ^
şcolare respective din te rehu riţş  ăgnvoîe 
şi silvice ce. ap ap a rţin u t şcoliţâV sad, dii; 
Pă căzi d te  fţmdul ite 'rezerv!

 ̂ tensi]
C0 îş ;  c t e te 't e  earc »« te

ib M S ’- i i  existe,." rcşrtfte "<|c p,
form  Rn'Vederîlbr alîrf. (g),'supl 
văăTfe.'Sâ-'ătribîftă iii folosinţă d i*  tereou, 
r l |e  ah a te  rn Proprietatea; ăutoritşiito 'r p'pv 
blice locale Sau îp  âd m b iis tra i^ . A^enţtoi 
îfâţibnaU! di: Pezv.oltare şî'Amfcnâjârc Bfe 
râlă: “ " l- ' " :

t i )  Reconstituirea drep tu lp i de p ro . 
priclate la Unităţile şcofare prjeyaţute lă 
alVrt: (X), punerea în posesie, m tem lţ Şi.
eliberare» tM nrilor dp proprietefe t e  fa^
cţe către cod^şiile iocaie şi judeţene de a . 
im eate' -af M ţf t  fontfufiii A unjâăr âr. t i f
IM-, 4 > r»Tî‘ ' • «f*r - -

■' Avto 169-, -r- (t)> Rlnsteţarea înyăţăfpânA 
tului de s te f  se fgcest e :®  bugâbW -^ 
îrt lim itele a eeP puţm  4% dr ĵ. produsul'
iptern te?»# te coteârdapţă cu teteătea,:e
Ie cerinţe: > ,r " ......

â)- consiliera1'*-a dezvoitârii ij 
tu lu i ca O p ri°rite te  naţională, 
gatjteu  resurselor um ane 'la 
«tecdetec internaţionale;

’ b) profesionalizarea resurselor 
în concordanţă cu diversificat^*
m iiiuii; ■■■■•

e) dezvoltarea, învăţăprânti
t e a  ce teeto rirştiin ţitteâ-un iv  
tril in tegrară la- v â i»  în. viaţej' ştftetMScă

■■ nteârtitehî- * te : 'Si ’ *«h «ţurt-fiMiA
(2) Sistemul de finanţare a invăţăm ăii. 

tu lu rasîK itrădesce iitra lilţw ea gesttipKHl- 
fejtUlâr.ito^ ş* eeeteite ifBpiicarau M i& m t- 
tăţilor locale te  alocarea de Cfstupe' tt-  
Hânetare suplîm entore pentru învăţăm âut 

şi:' Unităţile de i b r i p i
mân* pat beneficia ş f  de â&c « ir te  dfe v e i
nituri, «Mteiijigfitei 'terăemteMMov' ve.
n itbri proprii, subvenţii, donaţii, sftonso: 
rizări şi tax e  de la persoane- jâridfce şl 
flzicb. V eniturile obţinute din aodstte surse 
sc gestionează si se uţtţbicază lntfegîral iâ 
nfvelur instituţiei, fără  Vărsănrinto la' bu
getul %  sta t şi fă ră  afectarea4' ‘alocaţiilor 
du la bugetul de s t a t  te ‘

(4)' fondu rile  alocate învăţăm ântului se 
re.partriează'instituţiilor de învăţăm ânt su_ 
pcrîor şi inspcrtăratelor şColage- lnspecţb- 
ratcle şcolare distribuie fondmâl» Primi)* 
fiecărei uriităţi de înVăţăm ânf dip, terifo .' 
rfii prin brdonatorii te rţiâri dş credit*- 
subordonate P entru  alocarea de fonduri 
către instituţiile de învăţăm ânt stipe'tior

de stat, m inistrul învăţăm ântului ia  îa  
copsiderare propunerile avansate c ¥  G te -  
silfeil N aţim oJ de F inanţare a Invăţănidn, 
tilipî! Superior, care fu iclioneazâ gu şfeţ. 
tu* consultaily, în special pentgif f  
rea externă,. Ctensiliul Naţip»al. <j« 
ţarc a învăţăm ântului Sup- ri^- ţ  
şi Propuneri priviloa.'e I r  agit 
nieca,»,usmeje dţ; acordare a b<tW- 
altor form e de -prijin  (u ia ifisu ,

(?) Baza de cpjcul al fonduxîtei; , 
te fiecărei uniţăji şi in Utuiii de, w 
mânt reşi'ete»te euanturwiij dfo, I 
şfoi care revine unui preşcolar  ̂
dr*»t sa-u, cursant, în, funeţig de 
specificul iustruirii şi des coţii 
fote ^RccUu-i acUvităţii in înv, 
ş^K'ite de cei referi for* IU ţa,' 
taţi ei în învăţământ.

fo) tm ăteteâteului supeteaţ i şe „„ t„ 
un ftu te  tetebifiC de Ţ t M  d»u b ş ^ ţ  
fifevha| te i-erceţârii Afogtgraa
teşdmiter de finanţare a c&fiţfâm Xg 
fo*e după criterii coinpriiţiy»\ »U 
4t. Bstew*ă#te; upţiuiale te du Bga(|MMMo 
fole ubţinaţe sau, ajdte'ftăfo., Competiţia 
pentru fondurile de finte>ţafce; u «toşfo 
tfe deşeteisăi foţufor fo^ijwiilpiţ de 
fo«*|iăm:uit supor'»#' ae e ălade. Alovarea 
fondrtriiâr mU U fia» durea rimraţtrji se
fose de efofr Mforteterite' feiyăşâipteteylig» 
1» propunerea C;u î 'a 'tii. Nâţfoupl ' ai 
Cercetării Ştiinţifi c din învăţăm ! teteţSfck.
t uto, ComiRMi ane per .oţfol propxiâ. fa. 

rai- nş MMltoţui Ijivâfoitetetefofop

Weettye nţw ŞI (fotân cu echipi 
a'f&ă separat, în runoţie de
steuMsfoe alg dczyollă-ii, învfi
Pot beneficia de alocarea acestor COUduri 
toate unităţite şr hrstittttinfe do tevâţîtmâmt 
aeşteBfote» eonfeţrm togii.

' Arfe 17®, — (1) Elevii şi studenţii de 
la eTxrsurito de zi din iavă| 
âtaâ âte beneffeiu dfc bnţto'
ItfiâiHff'Bfe studite1: - ’ îr

"® Btestt şi studenţii
«tor social. * 
încnetef cu

art cte' aRe perteărie ' jui 
priteute şg Sc ctedffe Pri 
«fate’lfa lifate, ţfo 004)^1)

(fi fotearib  
lor se •epaytizeâzil’ inşp-, 
ş ţ  îfe- inx i*
către Mteiaerul ’fuvăţai 
ţlei d« numărul de etobî 
fa cursurile de zi, respecţi^ 
de ia’ stuaiile pOstUniverteb 

(4). C riteriile genr-rale 
burselor Se stabijesc de Mii 
tAfaâtlfoteî. în '■"Wialtorare wt 
Muticii te’feotoeteei Sociale, 
eifice d« acordâişe a bursşler 
stifdiâ şi de ajutor sortai se-

burse dr ajutor 
de contraob" î

Uitai,-ţn, consiliilb de âdmi 
Vnspectoratvlnr şcolare şi fa 
v^ţşfeater fit liMteetb toni 
te * şi- în raport ri» îtitegra 
de ©Ştie elevi şf stude’'W:?a>* 
şcolare şl, U niw fsitarK  '  ' > ri 

(5) Elevii, studenţii şi ci 
pot beneficia de buCse, po 
fob tocate ” :

(6) âfia ia teru t . Itlvăţ ământulufe 
am sat burse digf*te^foteltW 3a‘a!£“
toi® 4 | i . U t e h t e f a '  'ca iiiiiteg  
ceastăr fo rm ăT te ' tâvâ^ntâiiâ*5 
obţin, p rih  Vondârs, la nivelul 
d ^  învăţăm ânt superior. Bursforii aBâ drâp- 
Uitllc şr olIigaţSlte tentosioteifo: * |0, tfotâ 
prepararer.

m  Ministeiiri' fov4ţ imănlteişb atetorbţ
anual burse peptru s t  efii de «tuBte tu ii-
versitare to p).ş;uniwi.i<aretfc WrJUmWfalt 
d te  fouiteri OMistifoile în acest scop. A i- 
eeşfo, 'burse se' obţin nrin q o » e ţ^ | p iş a . 
hfaftfc Iu. nivel n a ^ n te .

' ^  Ea concuiiriiriie prilfou «JtffamM»
b u r a ^ '^ r a v ă z u f o  te.*ţfa./io,tehfafa* » â l  
participă stedenţij' şi absolvenţi^ bisfituBfi 
lob' db îuvâlăm ant supe i ir, «fo, şţteş şi cei 
ai'instfiuţiB br diţ n ivăţr\-nitet sţiperiar par_ 
ticUlâr ăteredifoto.

J,~*~ t7 ţ. — ti) c'»e tu  iei,
». rin 'erbaîiţ’or; c-rnîriteor te  cân ţi

^  d^faţje.

tirielor destinate elevilor şf stu’̂ nţîi,,. 
afenpte®. (Bjl vdbittiriîe proprii sţte V:SşuUh 
Iilor şi inştituţiildr de îţivăteiuânt- respec- 
tivb: elg^se complt'tează CU- sttbvteiîlf A- 
eordate di»f bu^eltil de stat şi din bugete- 
fe tocate. *' -
" ftetituţiifo de .bwâblfaifapte, sjBforbwt 

de stat asigură, pentru efo{?foţifol4c Sţîto- 
ticii doteteate a sfodtte^fa», B#j «fadffM» 
prevăzută în planurito dfc w m fâ & fo 
cheltuielile de masă. carafe şl transport, 
îi) şituaţilfo în gare pm-tica se «ţ^faf°âră 
în te f r i  centrului universitar respşcov-

(Continuare in pag. a ’8-a)
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(3) Documentaţia tehnică şi materiale
le pentru construcţii destinate învăţămân. 
tului de stat şi celui particular acreditat, 
precum şi achiziţionarea de aparatură, 
utilaje, fond de carte, publicaţii şi do
tări pentru procesul didactic sunt scutite 
de T.V.A. şi de taxe vamale.

).'■* Art. 172. — Pentru învăţământul de 
stat preşcolar, primar şi gimnazial se a- 
sigură gratuit manualele şcolare. Benefi. 
ciază de aceeaşi gratuitate şi elevii din 
învăţământul profesional şi liceal ai că
ror părinţi au venitul lunar, pe membru 
de familie, egal- sau mai mic decât sala
riul minim brut pe economie.

Art. 173. — Preşcolarii, elevii şi stu
denţii beneficiază de asistenţă medicală 
şi psihologică gratuită, în cabinete me. 
dicale şi psihologice şcolare ori în poli
clinici şi unităţi spitaliceşti de stat.

Art. 174. — (1) în timpul anului şco
lar, elevii şi studenţii beneficiază de ta. 
rif' redus cu 50% pe mijloacele de trans
port local în comun. De aceeaşi reducere 
beneficiază elevii şi studenţii navetişti de 
ta cursurile de zi. ■ /' * '

(2) Elevii şi studenţii beneficiază de re. 
ducere cu 50% pe transportul intern 
auto, feroviar şi naval, în perioada fiecă
rei vacanţe şcolare, câte o singură călă
torie dusdators în localitatea de domi. 
ciliu.

(3) Elevii şi studenţii beneficiază, de 
tarife reduse cu 50% pentru accesul ţa 
mu**.- concerte, spectacole de teatru, o- 
peră.film şi la alte manifestări culturale 
şi sportive organizate de instituţii Pu
blice.

(4) De prevederile acestui articol be

neficiază, de asemenea, elevii şi studen
ţii din învăţământul particular acreditat.

(5) Elevii şt studenţii etnici români din 
afara 'graniţelor ţării, bursieri ai statului 
român,- beneficiază'de gratuitate Ia toa
te manifestările prevăzute la alin. (3).

Art. 175, — (1) Activităţile extrascoîare 
— ştiinţifice, tehnice, Cultural.artistice şi 
sportive —, precum şi cele pentru elevii 
capabili de performanţe superioare sunt 
finanţate de la bugetul public naţional, 
conform normelor stabilite de Ministerul 
învăţământului. în acest scop, se pot fo
losi şi alte surse de finanţare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în 
cazul taberelor'de creaţie, sportive şi de 
odihnă ale elevilor şî studenţilor.

Art. 176. — Instituţiile şi unităţile de 
învăţământ pot primi donaţii din ţară şi 
din străinătate, în conformitate cu legea, 
dacă servesc politicii educaţionale a sis
temului naţional de învăţământ şi nu sunt 
contrare intereselor statului român.

TITLUL VII
DISPOZIŢII TRANZITORII 

ŞI FINALE
Art. 177. — (1) încălcarea prevederi

lor prezentei legi atrage, după cuz, răs. 
pundereu materială, disciplinară, contra
venţională sau penală.

(2) împiedicarea persoanelor abilitate 
de a efectua controlul instituţiilor sau al 
unităţilor de învăţământ constituie, după 
caz, abatere disciplinară ori contraven
ţională sau infracţiune. Constatarea con. 
fravenţi'ei sau a infracţiunii, şi aplicarea 
sancţiunilor se fac dr> către autorităţile 
abilitate.

Art. 178. — (1) Părintele sau tutorele

legal instituit are dreptul de a alege for
ma de învăţământ şi felul educaţiei co
pilului minor.

(2) Părintele sau. tutorele legal insti
tuit este obligat să :ia măsuri pentru asi
gurarea frecvenţei şcolare a elevului în 
învăţământul obligatoriu. Nerespectarea 
acestei prevederi din culpa părintelui -sau 
a tutorelui instituit legal constituie con
travenţie şi se sancţionează cu amendă 
între 100 000 lei şi 500 000 lei.

(3) Constatarea contravenţiei şi apli 
carea amenzii se fac de către autorităţile 
prevăzute Ia art. 177, alin. (2).

Art. 179. — Dispoziţiile prezentei legi 
se completează cu prevederile legale pri
vind stabilirea şi sancţionarea contraven
ţiilor. - -  - •-

Art. 180. — Asupra dreptului copilului 
minor de a urma şcoala în limba română 
sau în limba unei minorităţi naţionale 
hotărăşte părintele sau tutorele legal in
stituit.

Art. 181. — Pună la intrarea In vigoa
re a- legii privind Statutul personalului 
didactic, normele didactice rămân la ni
velul anului 1994, fiind stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 283/1993,

Art. 182. — Unităţile de învăţământ a- 
ferente formelor de învăţământ prevăzu

te la art. 122, alin. (1) îşi continuă acti
vitatea conform Programelor actuale, pana 
la' absolvirea ciclului şcolar de către cei 
care frecventează aceste şcoli la data in-; 
trării' în Vigoare a'prezentei legi.

Art. 183. — Până la elaborarea legii 
speciale de acreditare a unităţilor'în vă. 
ţământului particular preuniversitar, cri- 
teriile şi standardele de evaluare şi acre
ditare se stabilesc prin hotărâre a Gu
vernului, în baza prezentei legi.

Art. 184. — De la data intrării ,în vi
goare a prezentei legi, studenţii înmulţi 
cutaţi în învăţământul, universitar de stat, 
cu plata taxei de şcolarizare, potrivit Ho
tărârii Guvernului nr. 283/1993, pot bene
ficia de buesev în condiţiile legale.

Art. 185. — (1) Prezenta lege intră în 
-vigoare în termen de.30 de zile de la pu 
blicarea ei în Monitorul Oficial al Româ
niei. Pe data intrării în vigoare a legii 
se abrogă Legea educaţiei şt învăţămân
tului nr. 28/1978, precum şi orice alte dis
poziţii contrare prezentei legi, >

(2) în termen de 90 de zile de la pu
blicarea prezentei legi în Monitorul Ofi
cial al României, Ministerul învăţămân
tului elaborează regulamentele care de
curg din aplicarea acestei legi şi stabi
leşte măsuri tranzitorii. ,

Această lege a iost adoptată în şedinţa comună a Camerei De
putaţilor şi Senatului din 28 iunie 1995, cu rcspecturea prevederilor 
art. -74, alin. (1) şi ari. 76, alin (2) din Constituţiei României.

PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE SENATULUI
CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NÂSTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Bucureşti, 24 iulie 1995, ,
Nr. 84.'

•  Vând bicicletă ruseas-
1 că şi Pegas, preţ convena

bil, stare- perfectă. Relaţii 
fe l 623697. (355636)
o Vând societate comer

cială cu întregul patrimo
niu constând din: moară 
grâu, dotată cu birouri, în 
Hărău; magazie, ziduri că
rămidă şi şarpantă ţiglă, 
în suprafaţă de 296 mp; 
teren, proprietate intabula- 
tă, în suprafaţă de 3000 
mp, cu împrejmuire. In
formaţii la telefoanele nr. 
612487 şi 613316, Deva, du
pă ora 16, (6575)
i •  SG Agromicia SA Ve- 

R  cu sediul, în Mintia, 
ştr. Luncii nr, 5, telefon 
gl5999, anunţă reluarea li
citaţiei pentru vânzări de" 
ţnijloace fixe şi spaţii de 
închiriat. Licitaţia va a_ 
yea loc în data de 25, 08. 
4995, ora 10, la sediul so
cietăţii. Se, va continua li- 
citaţia în fiecare vineri, 
pâpă la lichidarea lori 
' (6578)

•  Vând. urgent aparta
ment 4 camere decomanda_ 
ţe,: Simem, Piaţa Unirii, 
bl, 21, sc. B, ap, 20, preţ 
negociabil. (657?)
:■ •LVând casă marc, curte, 
marc, grădină mare, mul
te dependinţe (se lucrează 
iâ instalaţia de gaz). Vând 
combină frigorifică, uşi, 
ferestre. Săuleşti, nr. 13.

(6587)
•  Vând tractor U 650,

cultivator, mâşină erbici- 
dat, maşină împrăştiat în
grăşăminte, tel. 715026, du
pă ora 18. . ; (5925)

•  Vând casă cu grădină,
str. îjlăşfi, nr. 81, Hunedoa
ra , _ (6567)

•  Vând casă. cu grădină
si curte în rate, 
627423
. •  Vând casă Ilia, 
posibilitate etajare, 
clere. .;.■■■

•  Vând

telefon 
(6566) 

tel. 294, 
extin- 
(6568) 

apartament 4
Camera'-irtul|iple îmbunătă
ţiri, zona Liliacului. Caut 
de închiriat garsoniera sau 
apartament, tel. 614936. '

(6580)
•  Vând casă 4 camere, 

grădină 1000 mp, zonă cen
trală, Brad, tel. k 621249.

(6564)
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•  Vând apartament 3
camere, amenajat cu două 
băi, Gojdu, 619232. (6590)

•  Vând tractor 650 re
morcă, plug. Nojag, tel. 
259, preţ avantajos. (6595)

•  Vând Dacia 1300 (ne-
•  Vând tractor 650, rc-

ţnorcă rusească. Informa
ţii tel. 615189, după ora 
17.. . ■ ' (6592)

Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1990, 3500 DM, In
formaţii tel. 627876, (9966)

•  Vând apartament 3
camere central, (zona Lilia
cului), etaj 2, Deva, tel. 
623274. (6046)

•  Vând Dacia, 1994, preţ
foarte avantajos. Telefon 
627839, în Autoservice De- 
va. (6338)

- •  Vând autocamion Sa-
viem, stare excepţională şi 
motor Cîmpulung, telefon 
650223. (6458)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, O- 
răştie, - Pricazului, bloc 
62/27, etaj I. (5522)

•  Vând chioşc metalic,
I lambrisat interior, 35 mp,

informaţii Orăştie, Praizic.
- . . (5525)

•  Vând Fiat Uno, în_ 
matriculat, 2200 DM, sau 
schimb. Tel. ‘642427. (5528)

•-Vând spaţiu comer
cial şi vitrină frigorifică, 
strada Pricazului, telefon 
642416. (5526/27)

•  Vând toate tipurile .
Dâeia, ARO şi Olteit. "Tel. 
054/647455, , *(5523)
- •  Vând casă, baie, apă 
curentă, grădină, 25 mi
lioane, negociabil. Tel. 
656418, Crişcior. (356461)

•  Vând casă şi anexe, 
teren, str. Lătureni 11, tel-, 
714626, zilnic 19—23. (6142)

•  Vând apartament 2
camere, confort 1 sporit, 
vad şi pentru privatizare. 
Tel. 724997. (6160)

•  Vând arme vânătoare,
calibrul 16, si calibrul 5,6, 
tel. 723248. ' (6168)

•  Vând apartament 2
camere, etaj II, mf. tel. 
711448. (6170)

•  -.Vând -motor tractor
U 650, reparaţie capitală, 
pompă injecţie nouă, in- 
jeetoare noi. Hunedoara, 
Mihâi Viteazul, 21/62, tel. 
715214. (6171)

•  Vând BUS Nissan Die
sel, înmatriculat, .fabrica
ţie 92. tel. 716106. (6172)

•  Vând Dacia Ungaria
84, preţ 1900 mărci. Tel. 
724861, 717424, (6173)

•  Vând apartam ent 3 
camere, centru civic, ul
timul etaj, tel. 718358,

■ . * V V.; V (6174)

- •  P ierdut carnet de con
ducere pe numele Căta 
Constantin, Vaidci 260. îl 
declar nul. (5529)

•  SC „GEORGIANA E.
XIM“ SRL, cu sediul în 
Deva, angajează: •  măce
lari • carmangeri. Relaţii: 
Stadion Cetate, între ore
le 8 15. (6570)

• Inginer, tânăr, serios şi 
simpatic, situaţie materia
lă excelentă, doresc priete_ 
nîe/căsătorie cu domnişoa
ră inteligentă, frumoasă, 
suplă, înălţime aproximativ 
1,65 m, maxim 28 de ani. 
Rog date personale şi fo
tografie pe adresa Deva,, 
Gojdu, Aleea Păcii, bl. 
A5, sc. LV, ap. 76. Pentru 
Ovidiu M, 7 Mulţumesc. ‘

(6565)

•  SC Agromcc SA' llia
anunţă intenţia de modifi
care a tarifelor de plată 
pentru lucrările 1 jjgricolcf 
mecanizate, începând cu 
24. 09. 95. (6581)

•  SC Agromcc SA Geoa_
giu anunţă beneficiarilor 
intenţia de modificare a 
tarifelor de plată pentru 
lucrările agricole mecani
zate, începând cu 24 sep
tembrie 1995. (6044)

•  De la data de 24. 09, 
95, SC Agr’hnec SA O. 
răştle anunţă modificarea 
tarifelor de plată pentru 
lucrările agricole de toam
nă, având în Vedere .creş
terile de preţuri la resur
sele de bază folosite. (6045)

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, pe numele Bugă 
1 Indică, eliberată do Ban
ca Agricolă SA Deva. Se 
declară nulă. (6560)

•  Pierdut legitimaţie de 
handicapat, pe numele Vas 7 
Elisabeta. Se declară nulă,

•  Pierdut ştampilă rp_-
tundă aparţinând SC Zii- 
rand Corn SRL Bălţa. Se 
declară nulă. (6583)

•  Executăm la comandă
cabane (lm Lemn semiro- 
tund. Deva, tel. 615341. •

(6325)

•  SC DORINGf) 
SRL DIN TIMIŞOARA,
în colaborare cu fir
mă din AUSTRIA, 
ANGAJEAZĂ CU 

CONTRACT DE MUN
CA MUNCITORI FO
RESTIERI pentre Aus
tria cu salariu de ll 000. 
şilingi/iună =  1500
DM. Locuri limitate. 
Solicitanţii vor achi
ta 150 DM la semnarea 
contractului, aceştia 
reprezentând taxa de 
viză, asigurări medi
cale şi transport. A- 
duceţi paşaportul Se 
asigură cazarea şi ma-f 
sa de prânz. Timişoa
ra, str. Ana Ipăteseu,- 
nr. 36, tel. 056/151580, 
zilnic 8—17. (6501)

DECESE

""'ţ ' . -!1- , :' '
•  Ş-a stins din via

ţă, după o grea sufe
rinţă, minunata noas
tră mamă; bunică şi 
.'străbunică ■ ' 
VICTORIA NISTOR
Ii vom păştra. neştear- 
să amintirea. Dumne
zeu s-o odihnească . în 
pace ! înmormântarea 
joi, 24 august a.e. la 
Simeria. Familia.

•  Cu sufletele pitele 
de durere, fiicele Je_ 
nica, Lucreţiii, Ileana, 
ginerii Dumitru, Teo
dor, Adrian şi nepoţii 
Ovidiu, Camelia, Ilea
na, Alin anunţă în
cetarea din viaţă a 
scumpei lor mame şi 
bunici

. ULICAN CAKOL1NA
în vârstă de 67 ani 
înmormântarea joi, 24 
august 1995, în Orăş_ 
tie. Lacrimi şi flori 
vor fi mereu la mor
mântul tău. Amintirea 
ta va fi veşnic în ini
mile noastre. Dormi în 
pace, suflet bun. Dum
nezeu s_o odihnească!

.... - (5532)

DIRECŢIA REGIONALA DRUMURI ST PODURI 
TIMIŞOARA % ,

ORGANIZEAZĂ

„LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA 

FARA PRESE1.ECT1E“\
Pentru elaborarea STUDIULUI DE FEZABILITATE, 
aferent obiectivului :

■  POD PE DN 74, KM 17 + 060, PESTE CKL 
ŞUL ALB, LA MHTĂILENI

Investitor este DIRECŢIA REGIONALA DRU. 
MURI ŞI PODURI TIMIŞOARA, str. Giurgiu, nr. 18, 
tel. 190385, fax 190609.

Sursa de finanţare este : bugetul de stat.
Documentaţia necesară întocmirii ofertelor se poa

te procura de la DIRECŢIA REGIONALA DRUMURI 
ŞI PODURI TIMIŞOARA, Biroul LICITAŢH.CON-
TRACŢE, ştr. Giurgiu, nr. 18, tel. 190385, pană la dâ* 
ta de 28 august 1995, ora 15.

Preţul de procurare a docuinoniaţiei este . de 
36 100 lei. ■ ' _ X ■■■ ■. '

Ofertele se vor prezenta li» sediul entităţii achi
zitoare cel târziu în data de 22 sept.. 1995, ora 15.

Obiectivul-este amplasat în partea de nord a jad. 
Hunedoara, coi». Buceş, sât Mihâi Icni, pc traseul DN 
70, care traversează râul Crtşul Alb, Ia km 1" 4- 060 
şi poate fi vizitai de către ofertanţi la cererea aces
tora. • ' ’CvCr

s
VITALU L 0RĂŞANESC BRAD J

t  ANUNŢ DE UCITAfnS V
l 1 ObieetiVttl* de licitaţie: BB^ENSAR ME- S 
) DICAL \  AŢA ' \
V 2. Entitatea achizitoare: SPITAL ORAŞ. (
\ BRAD
\ 3. Sursa de finanţare; .(00 " o DIN ALOCA-
l ŢII BUGETARE
l 4. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SA- 
l  NITARA A JUD. HUNEDOARA — DEVA str.

22 Decembrie, nr. 58, telefon 611848, fax
’ 613758. r. ... .. :
|  5. Termenul limită de depunere a documcn- \
r telor ofertei: 21 septembrie 1995, ora 10 \
\ 6. Deschiderea licitaţiei publice: SPIŢA- \
\ LU L ORAŞĂNESC BRAD, str. Spitalului, nr. I 
 ̂ 12, în data ̂ ţle 22. 09. 1995, ora 9 t

t  7. Documentele de licitaţie • S.C. COM- t 
i PACT SRL DEVA, Al. Grizantemelor, bl. E.M.A J 
l scara II, ap. 8. Preţ: 445000 lei ’

8. Vizitarea amplasamentului: DISPEN- >
orele \1 SAR MEDICAL VATA, zilnic intre 

8—15 \
i 9. Condiţii de participare: Poate participa \ 
\  orice ofertant român autorizat în domeniul e- ţ 
\ xecutîeî cu activitate de construcţii-montaj. ţ
l (468) l

mm W
Joi, 24 august 1995


