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PROPUNERI COMPLETARE LA PROIECTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
 
 
 

 Se propune adăugarea unei noi secţiuni după Secțiunea 4 (Secțiunea 5 din proiectul 
Legii învățământului preuniversitar_Învățământul în liceele cu profil agricol devine Secțiunea 6)            

 
Secţiunea 5 
Învăţământul în liceele cu profil pedagogic 

 
Art. 30 

 

(1) Învăţământul preuniversitar pedagogic se organizează pentru elevii cu aptitudini în acest 
domeniu. 
 
 

(2) Unităţile în care se organizează învăţământ preuniversitar pedagogic sunt liceele/colegiile 
pedagogice cu tradiție, liceele/colegiile teoretice care au cel puțin două clase de profil pedagogic 
pe nivel sau unitățile de învățământ vocational pedagogic nou-constituite în acest scop, la 
propunerea motivată a inspectoratelor şcolare și cu aprobarea Ministerului Educatiei. 
 
 

(3) Dat fiind specificul acestor licee, particularitățile încadrării cu personal didactic și 
obligativitatea existenței creșelor, grădinițelor și școlilor primare de aplicație, învățământul 
pedagogic nu se poate inființa în regim de o clasă în cadrul liceelor/colegiilor de alt profil. 

 

(4) În învăţământul pedagogic şcolarizarea se realizează începând cu clasa a IX-a (ciclul inferior 
al liceului) pentru specializările educator/educatoare pentru educație timpurie și învățător/învă-
țătoare.  
 
 

(5) Organizarea învăţământului pedagogic preuniversitar se face prin regulament specific, 
aprobat prin ordin al ministrului educației.  
 
(6) În învăţământul pedagogic preuniversitar elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării 
aptitudinilor specifice.  
 
 

(7) Structura și conținutul probelor de aptitudini pentru admiterea în învățământul vocațional 
pedagogic sunt prevăzute în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a învățământului 
preuniversitar pedagogic. 
 



2 

 

(8) Planurile-cadru de învățământ sunt adaptate specificului învățământului pedagogic 
preuniversitar, iar programele școlare respectă obiectivele educaționale stabilite pentru acest 
profil. 
 
 

(9) DJIP/DMBIP și comunitățile locale/regionale au obligația sprijinirii unităților de învăţământul 
pedagogic pentru a-și constitui și consolida creșe, grădinițe și școli primare de aplicație proprii.  
 
 

(9) Pentru creșele/grădinițele și școlile primare de aplicație ale liceelor/colegiilor pedagogice, 
date fiind unicitatea și specificitatea profilului, precum și necesitatea ca părinții/tutorii legali să 
fie informați și să-și exprime acordul privind școlarizarea copiilor lor în aceste unități școlare de 
aplicație, nu se constituie circumscripții școlare. Înscrierea copiilor în creșele, grădinițele și 
școlile de aplicații ale liceelor/colegiilor pedagogice se face pe baza unor criterii proprii, aprobate 
de către consiliile de administrație ale acestor licee/colegii. 
 
(10) Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate (practica pedagogică) la liceele și 
colegiile pedagogice se face în conformitate cu regulamentul de pracatică, anexă la 
regulamentul-cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar pedagogic. 
 
(11) Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite de absolvenții 
învățământului liceal vocational pedagogic se face în baza unei metodologii specifice, aprobată 
prin ordin al ministrului educației, după consultarea asociației profesionale de profil și numai 
pentru absolvenții care au promovat bacalaureatul și examenul de certificare, obținând la 
fiecare din aceste examene cel puțin media 7 (șapte).  
 
Art. 31 

 
 

(1) Pentru optimizarea programelor și activităților organizate la profilul pedagogic Ministerului 
Educatiei, DJIP/DMBIP și comunitățile locale colaborează cu Asociația Națională a Colegiilor și 
Liceelor Pedagogice din România (ANCLP), cu instituțiile de învățământ superior din țară și din 
Uniunea Europeană, cu institutele de științe ale educației din țară și din străinătate. 

 

(2) Pentru sprijinirea activității liceelor/colegiilor pedagogice Ministerul Educatiei organizează 
competiții, concursuri, olimpiade, festivaluri, acordă burse și alte forme de sprijin financiar și 
material.  
 

 
 
  NOTĂ: 
  Propunere formulată de către COLEGIUL DIRECTOR  al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A COLEGIILOR 

SI LICEELOR PEDAGOGICE DIN ROMÂNIA (ANCLP), în urma solicitării dezbaterii și formulării de 

propuneri de către membrii ANCLP din liceele și colegiile pedagogice din România. 

 
  

  PREȘEDINTE ANCLP, 
        Prof. dr. Mircea BERTEA 

 
 

 


