
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011    
 

În vigoare de la 09 februarie 2011 
 

Consolidarea din data de 24 noiembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 şi include modificările aduse prin 
următoarele acte: L 166/2011; OUG 80/2010; OUG 21/2012; OUG 84/2012; 
OUG 92/2012; OUG 14/2013; L 62/2013; L 206/2013; OG 29/2013; DCZ 
397/2013; OUG 103/2013; OUG 117/2013; L 1/2014; L 187/2012; DCZ 
106/2014; OUG 16/2014; OUG 49/2014; OUG 83/2014; OUG 94/2014; L 
95/2015; L 118/2015; L 153/2015; OUG 41/2015; L 6/2016; OUG 4/2016; L 
118/2016; L 141/2016; L 140/2016; OUG 69/2016; OUG 81/2016; OUG 96/2016; 
OUG 99/2016; OUG 2/2017; OUG 9/2017; L 11/2017; L 56/2017; L 70/2017; L 
90/2017; L 188/2017; L 211/2017; OUG 90/2017; L 71/2018; L 82/2018; OUG 
48/2018; DCZ 307/2018; OG 9/2018; OUG 87/2018; OUG 96/2018; L 289/2018; 
L 38/2019; L 48/2019; L 57/2019; L 56/2019; OUG 23/2019; L 102/2019; L 
103/2019; L 104/2019; L 114/2019; L 201/2018; OUG 68/2019; L 221/2019; OUG 
79/2019; OUG 84/2019; L 260/2019; OUG 3/2020; OUG 15/2020; L 37/2020; 
OUG 58/2020; OUG 70/2020; OUG 79/2020; L 80/2020; L 83/2020; L 109/2020; 
OUG 141/2020; L 187/2020; L 184/2020; L 185/2020; L 186/2020; OUG 
171/2020; L 226/2020; 
Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: L 133/2020; 
Ultimul amendament în 05 noiembrie 2020. 

 

Art. 2. -  (4) Statul asigură cetăţenilor României 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.  
 
Art. 3. -  Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, cât şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt:   
   a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 
discriminare;   
 
Art. 7. -  (1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate 
educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de 
moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică 
sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar 
şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.   
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   (11) În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării 
profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică 
- bullying.  
 
Art. 202. -  (1) Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul 
comunităţii universitare sunt:   
   a) principiul nediscriminării - în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate 
de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă 
sau indirectă faţă de student este interzisă;   
 

Art. 294. -  (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după 
intrarea în vigoare a prezentei legi, pe perioadă determinată sau pe perioadă 
nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie didactică 
sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituţia de 
învăţământ superior, după obţinerea titlului de doctor.   
   (2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni 
români ori străini, fără nicio discriminare, în condiţiile legii.  
 


