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Lege 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

Având în vedere faptul că actuala legislație, respectiv O.U.G. nr.58/2020 privind 

luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020 și O.U.G. 

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare, își încetează efectele odată cu sfârșitul anului școlar/universitar 

2019-2020, știind că noul an școlar începe la 1 septembrie, respectiv noul an universitar 

începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie,  

întrucât în actualul context epidemiologic se impune flexibilizarea cadrului legal 

prin stabilirea posibilității luării unor decizii aplicate și adaptate nevoilor locale, având 

în vedere situațiile specifice fiecărei unități administrativ teritoriale, iar în condițiile unei 

potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri este imperios necesar asigurarea 

cadrului juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării 

dreptului fundamental la învățătură,  

luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții adecvate pentru 

beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național 

de învățământ, 

știind că buna desfășurare a procesului de educație și a activităților de cercetare 

științifică presupune și asigurarea unui volum optim de personal și că potrivit cadrului 

normativ în vigoare pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice a fost 

suspendat orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi 

temporar vacante, cu anumite excepții,  

         știind că în sistemul de învățământ preuniversitar și superior ocuparea funcțiilor 

didactice este reglementată de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare precum și a legislației subsecvente și se realizează 

începând cu 1 octombrie pentru învățământul superior și cu data de 1 septembrie pentru 

învățământul preuniversitar, iar în situația menținerii interdicției suspendării 

organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice, la 1 septembrie/1 

octombrie 2020,  Ministerul Educației și Cercetării ca autoritate publica centrală nu ar 

mai putea asigura dreptul fundamental la educație al elevilor în lipsa cadrului didactic 

la clasă,  

pentru a asigura continuitatea în desfășurarea activităților didactice la nivelul sistemului 

de învățământ, inclusiv prin asigurarea resurselor umane necesare, 
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întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României, 

republicată, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege 

și numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătății 

publice, dar și a drepturilor și a libertăților cetățenilor, 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art.I 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 

15 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

  

1. Art. 38 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezenţa fizică a 

antepreşcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la 

propunerea Consiliului de Administrație a unității de învățământ preuniversitar, cu 

avizul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și 

al Direcției de Sănătate Publică Județeană/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 

București și cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.” 

 

2. După art. 38 se introduce un nou articol, art. 381), care va avea următorul cuprins:  

„Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a studenților în 

instituțiile de învățământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, 

cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și Ministrului 

Educației și Cercetării.” 

 

Art. II 

Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin.(3) al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de 

alertă se pot desfășura  și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar 

vacante pentru posturile nedidactice, precum și pentru posturile vacante de asistenți 

medicali comunitari, asistenți medicali și medici din unitățile de învățământ. 
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