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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

 

Având în vedere faptul că, dreptul la învățătură este un drept garantat de 

Constituția României, republicată, iar statul asigură fiecărei persoane, drepturi egale de 

acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare, 

 

În prezent cadrul legal în vigoare nu asigură soluții viabile care să permită un acces 

nediscriminatoriu la educație, având în vedere faptul că dispozițiile art. 52 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare prevăd că:,, Pentru 

copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 

4 săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia 

sunt internaţi", prin urmare nu este reglementată modalitatea adaptată de realizare a 

procesului instructiv-educativ desfășurat în cadrul unităților sanitare de specialitate, la 

specificul bolii, la perioada de spitalizare și la clasa în care este înscris elevul în anul școlar 

respectiv și nici faptul că acesta trebuie să parcurgă  o programă diferențiată, ca urmare 

a faptului că numărul de ore alocat săptămânal este redus la jumătate, față de numărul 

săptămânal de ore pentru ceilalți elevi,  

Știind că, de cele mai multe ori, procesul educațional trebuie să se desfășoare 

individual, la patul pacientului, iar în cazul în care într-o unitate sanitară de specialitate 

sunt internați mai puțin de patru elevi din același an de studiu, aceștia nu au posibilitatea 

practic să parcurgă programa școlară obligatorie și implicit susținerea examenelor 

naționale, fapt care determină îngrădirea dreptului la învățătură garantat de Constituția 

României, republicată, 

Cunoscând că învățământul în cadrul unităților sanitare de specialitate trebuie să 

reprezinte un sprijin real pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii care sunt internați în 

acestea, precum și faptul că actul educațional, alături de tratamentul medical, contribuie 

la recuperarea fizică și psihică a  celor aflați în această situație, în vederea asigurării 

dreptului fundamental la educație și a dreptului la sănătate, 

       Se impune astfel organizarea în cadrul unităților sanitare de specialitate, în care sunt 

internați antepreșcolari, preșcolari și elevi, de unități de învățământ preuniversitar, 

denumite  ,,Școala din spital” și care vor funcționa în cadrul universităților de medicină 

și farmacie, având scop asigurarea școlarizării antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor 

spitalizați, 

Știind că statul asigură  finanţarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și 

elevii din învăţământul de stat, particular şi confesional, acreditat, pentru elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura 
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instituţiilor de învăţământ superior de stat, se impune asigurarea finanțării procesului 

instructiv-educativ și pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din cadrul ,, Școlilor din 

spital”,  

În privința resurselor umane, contextul actual demonstrează că se impune 

instituirea unor norme care să asigure un acces echitabil la educație și formarea de către 

Ministerul Educației a unui profil special pentru profesorii care predau în cadrul ,, 

Școlilor din spital”, altul decât cel prevăzut pentru învățământul special, acest obiectiv 

realizându-se  prin înființarea  Corpului naţional al cadrelor didactice pentru „Școala din 

spital”,  

Urgența adoptării rezultă din faptul că un număr însemnat de antepreșcolari, 

preșcolari și elevi vulnerabili se află în situație de abandon școlar, descurajați de un cadru 

legal deficitar, lipsit de flexibilitate și neadaptat nevoilor reale ale acestora. În lipsa 

adoptării prezentei ordonanțe de urgență, există un risc crescut de a nu se  realiza 

incluziunea educațională a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.  

       Întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, deoarece toate aceste elemente 

vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate 

fi amânată, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

Articol I. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  

1. Articolul 9 alin.(2) se modifică și are următorul cuprins 

,,(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din 

învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi 

cel confesional, acreditat, pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 

cel confesional, acreditat, pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar/colegii 

de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, 

precum şi pentru antepreșcolarii/preșcolarii și elevii din cadrul ,,Școlilor din spital” 

înființate în cadrul universităților de medicină și farmacie. De asemenea, statul asigură 

finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, 

acreditat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar 

sau per antepreşcolar, după caz, pe baza metodologilor elaborate de Ministerul 

Educaţiei.” 
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2. Articolul 52 se modifică și are următorul cuprins: 

„(1) Pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice sau cu boli oncologice, care 

necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni, se organizează grupe, clase sau 

învățământ individual, după caz, în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. 

(2) În cadrul universităților de medicină și farmacie se înființează unități de învățământ 

preuniversitar, cu titulatura ,,Școala din spital”, în scopul organizării școlarizării 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor spitalizați. 

(3) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (2) asigură procesul instructiv-educativ 

pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din spitalele în care aceștia sunt internați, de 

pe raza teritorială a universităților de medicină și farmacie, precum și pentru elevii din 

spitalele aflate în localitățile de proximitate, conform unei metodologii-cadru elaborate 

de Ministerul Educaţiei. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, unitățile de învățământ preuniversitar, cu titulatura ,,Școala din 

spital”, înfiinţate în structura universităților de medicină și farmacie sunt unități de 

învățământ care nu se supun procedurii de acreditare.  

(5) Pe toată perioada spitalizării, antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și părinții acestora 

beneficiază de consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale pe care le 

au. Consilierea administrativă se realizează din oficiu, obligatoriu, de către un inspector 

desemnat de către inspectoratul școlar, în conformitate cu metodologia –cadru elaborată 

de Ministerul Educației. Dosarul conținând documentele școlare și orice alt act necesar 

pentru înscrierea la școala din spital și, ulterior perioadei de spitalizare, pentru revenirea 

cu prezența fizică în unitatea de învățământ de bază, va fi întocmit instituțional, de către 

inspectorul școlar desemnat,  în baza cererii părintelui/reprezentantului legal al elevului. 

(6) Pe toată perioada spitalizării, se desemnează un cadru didactic monitor, care are 

obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/elevului, de a ține în 

permanență legătura cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat  înainte 

de spitalizare și de a propune orice măsură educațională în interesul acestuia.  

(7) Ministerul Educaţiei  înfiinţează Corpul naţional al cadrelor didactice pentru „Școala 

din spital”, constituit în urma selecţiei cadrelor didactice. Metodologia și criteriile  de 

selecție sunt aprobate prin ordin de ministru. 

(8) Ministerul Educației organizează programul național ,,Școala din Spital Mobilă”, care 

vizează continuarea predării-învățării, prin membrii Corpului naţional al cadrelor 

didactice pentru „Școala din spital”, în cazul mutării elevului în diferite spitale/secții 

medicale, pentru diversificarea tratamentelor, operații, analize de durată. Modalitatea de 

implementare a Programului național ,,Școala din Spital Mobilă” se aprobă prin ordin al  
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Ministrului Educației, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență.  

 

(9) Universitățile de medicină și farmacie pot accesa fonduri externe nerambursabile în 

vederea îmbunătățirii activităţilor desfăşurate prin programul naţional ,,Școala din Spital 

Mobilă”, precum și pentru asigurarea procesului instructiv-educativ care se desfășoară 

în cadrul unități de învățământ preuniversitar ,,Școala din spital” .  

 

(10) În unitățile de învățământ preuniversitar care asigură școlarizarea elevilor  în spital, 

activitățile de predare-învățare-evaluare sunt realizate, de regulă, de cadre didactice 

membre ale Corpului naţional al cadrelor didactice pentru „Școala din spital”.  

(11) Procesul instructiv-educativ desfășurat în ,,Școala din spital” se va efectua adaptat la 

specificul bolii, la perioada de spitalizare și la clasa în care este înscris elevul în anul școlar 

respectiv. 

 

(12) Pentru antepreșcolarii/preșcolarii/elevii care, din motive medicale sau din cauza unei 

dizabilităţi, sunt nedeplasabili, se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă 

determinată de timp. 

 

(13) Unităţile de învăţământ special pot beneficia de sprijinul instituţiilor de protecţie 

socială, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din ţară şi 

din străinătate, pentru stimulare, compensare şi pentru reducerea gradului de 

dizabilitate. 

 

Art.II (1) În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,  

Ministerul Educației va elabora o programă diferențiată de susținere a evaluării naționale 

și a examenului național de bacalaureat pentru elevii cuprinși în forma de școlarizare din 

spital, dar și pentru toți elevii cu C.E.S., îndelung spitalizați. 

(2) În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență 

Ministerul Educației va elabora și aproba metodologia de organizare, funcționare, 

normare și finanțare a structurii „Școala din spital”. 

 

 

PRIM MINISTRU 

FLORIN –VASILE CÎȚU 


