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ORDONANTA DE URGENTA Nr. 100
pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale
nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din
domeniul protectiei sociale
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, reglementeaza nivelul anteprescolar ca facand parte din educatia
timpurie. Educatia anteprescolara se organizeaza in crese, gradinite si in
centre de zi.
Prin art. I din Legea nr. 201/2018 pentru modificarea si completarea unor
acte normative in domeniul educatiei se stabileste faptul ca statul asigura
finantarea de baza pentru toti anteprescolarii, iar la art. II se reglementeaza:
cresele infiintate prin hotarare a consiliului local, in subordinea acestuia, sunt
parte a sistemului public educational. Ca urmare a acestor modificari
legislative preluarea creselor in cadrul sistemului de educatie trebuia sa se
realizeze incepand cu anul scolar 2019-2020. Acest termen ce a fost prorogat
pana la inceputul anului scolar 2021-2022, conform art. II alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii
educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor
termene, aprobata cu completari prin Legea nr. 230/2019.
In sedinta de Guvern din data de 14 iulie 2021 s-au stabilit etapele de
implementare a Proiectului „Romania Educata“. In conformitate cu elementele
de continut ale acestui proiect, conceptul de educatie timpurie este abordat ca
sistem integrat, astfel incat activitatea creselor suporta o transformare
sistemica, devenind parte a sistemului de educatie.
Proiectul "Romania Educata" este cel mai amplu proiect de reforma a
educatiei, avand ca scop realizarea unei educatii incluzive, deoarece in acest
moment Romania are una dintre cele mai mici rate de acces la educatia
timpurie pentru copii de pana la 3 ani, din Uniunea Europeana.
Implementarea proiectului va conduce la o crestere cu 96% a numarului
copiilor de varsta anteprescolara care beneficiaza de educatie si ingrijire
timpurie.
Aceasta abordare sistemica unitara in ceea ce priveste anteprescolarii si
prescolarii a fost adoptata prin memorandum la data de 14 iulie 2021.
Din aceasta perspectiva nu se mai justifica o prorogare a aplicarii
prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, si in situatia neadoptarii prezentei ordonantei de urgenta ar fi
afectat cadrul legal referitor la politicile publice in domeniul educatiei,
asumate la nivel de Guvern.

Incepand cu anul scolar 2021-2022, sunt intrunite toate conditiile pentru
functionarea unui sistem unitar de educatie timpurie, incluziv si de calitate,
prin preluarea creselor in sistemul de educatie si pentru asigurarea unei
guvernante unitare si coerente, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Ministerul Educatiei a
realizat constant, pe parcursul ultimilor 3 ani, o serie de demersuri care sa
pregateasca acest pas.
Cunoscand faptul ca anul scolar a inceput, se impune cu celeritate adoptarea
de masuri privind organizarea si functionarea creselor in cadrul sistemului de
invatamant preuniversitar. Masurile necesare pentru buna functionare a
creselor in cadrul sistemului national de invatamant vizeaza aspecte
administrative, financiare si manageriale, astfel incat lipsa acestora produce
un dezechilibru ce ar afecta in sens negativ dreptul legitim al beneficiarilor
indirecti ai educatiei, parinti/reprezentanti legali, de a inscrie copiii in crese
functionale ce apartin unui sistem de educatie predictibil si eficient.
Tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca masurile legislative ce
fac obiectul acestei ordonante de urgenta sa intre in vigoare in septembrie
2021, tinand cont de nevoia de a asigura organizarea si functionarea eficienta,
performanta si predictibila a sistemului national de educatie, precum si de a
elimina efectele perturbatoare produse de absenta unui cadru legislativ
adecvat, aspecte care au consecinte grave asupra drepturilor beneficiarilor
directi ai educatiei,
deoarece toate aspectele de mai sus vizeaza interesul public si constituie
situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza:
1. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate,
alineatele (11)-(15), cu urmatorul cuprins:
"(11) Cresele fac parte din sistemul national de invatamant preuniversitar si
ofera copiilor anteprescolari cu varste cuprinse intre 11 luni si 3 ani servicii
integrate de educatie, ingrijire si supraveghere.
(12) Incepand cu anul scolar 2021-2022, cresele de stat sunt arondate, la
solicitarea primarilor, ca urmare a hotararilor autoritatilor deliberative, prin
decizie a inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatilor
de invatamant prescolar cu program prelungit, cu personalitate juridica.
Decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se comunica
spre informare Ministerului Educatiei in termen de 15 zile de la emitere.
(13) In cazul in care autoritatile administratiei publice locale nu solicita
arondarea, cresele de stat raman institutii publice de subordonare locala, cu
personalitate juridica, finantarea fiind asigurata in conformitate cu prevederile
alin. (41), cu obligatia de a asigura serviciile prevazute la alin. (11).
Autoritatile administratiei publice locale pot contribui la finantarea acestora,
in limita bugetului aprobat. In aceasta situatie, inspectoratele scolare
judetene/al municipiului Bucuresti asigura coordonarea metodologica a

respectivelor crese.
(14) Prin exceptie de la prevederile alin. (12), ca urmare a existentei la
nivelul localitatii a unui numar de crese de stat mai mare decat numarul
unitatilor de invatamant prescolar cu program prelungit, inspectoratele
scolare judetene/al municipiului Bucuresti pot decide arondarea creselor de
stat la unitati de invatamant prescolar cu program normal.
(15) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti finalizeaza
procedura de arondare a creselor de stat la unitatile de invatamant
preuniversitar prescolar pana la data de 1 octombrie 2021, cu informarea
Ministerul Educatiei."
2. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(3) Asigurarea personalului necesar desfasurarii educatiei anteprescolare
se face de catre Ministerul Educatiei, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu
respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare."
3. La articolul 248, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate,
alineatele (12) si (13), cu urmatorul cuprins:
"(12) In vederea asigurarii personalului didactic necesar in cresele de stat
arondate unitatilor de invatamant prescolar, incepand cu anul scolar 20212022, pentru ocuparea functiei didactice de educator-puericultor se accepta si
absolventi ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente, cu specializarea
educatoare, care au urmat cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor
derulate de Ministerul Educatiei cu terti, precum si absolventi cu diploma de
licenta, specializarea pedagogia invatamantului prescolar si primar, sau
absolventi ai programelor de masterat didactic, specializarea educatie
timpurie.
(13) Educatorii-puericultori din structura creselor de stat care trec in
coordonarea Ministerului Educatiei, incepand cu anul scolar 2021-2022, pot
ocupa, in urmatorii 4 ani, functia de educator-puericultor, cu conditia
indeplinirii cerintelor specifice din Metodologia de recunoastere si atestare a
competentelor profesionale pentru ocuparea functiei de educator-puericultor,
elaborata de Ministerul Educatiei."
Art. II. - Salariile de baza ale functiilor specifice din crese se vor
stabili cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 36
alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. III.
- (1) Toate cresele din sistemul public de stat, arondate unitatilor de
invatamant prescolar desemnate de inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti, incepand cu anul scolar 2021-2022, precum si cresele
din sistemul privat acreditat sau cresele construite si infiintate de autoritatile
administratiei publice locale in cadrul unor proiecte cu finantare europeana,
care demareaza activitatea cu anteprescolarii in anul scolar 2021-2022, sunt
considerate unitati de invatamant acreditate prin efectul legii, la data intrarii
in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si se supun prevederilor acestei
ordonante de urgenta.

(2) Cresele din sistemul privat autorizate sa functioneze provizoriu se supun
prevederilor prezentei ordonante de urgenta si parcurg procesul de acreditare
conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Cresele din sistemul privat construite si infiintate prin intermediul
proiectelor finantate in cadrul apelurilor competitive „Dezvoltarea serviciilor
de educatie anteprescolara“, aferente Programului operational Capital uman
2014-2020, axa prioritara 6 „Educatie si competente“, obiectivul specific 6.2
„Cresterea participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar, in special a
grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand
minoritatii rome si a celor din mediul rural“, care demareaza activitatea cu
anteprescolarii in anul scolar 2021-2022, sunt considerate unitati de
invatamant autorizate provizoriu prin efectul legii, la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta, si se supun prevederilor legale in vigoare.
Art. IV. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta:
a)Ministerul Educatiei inainteaza Guvernului spre aprobare hotararea
privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de
educatie timpurie anteprescolara;
b)Ministerul Muncii si Protectiei Sociale supune spre aprobare Guvernului
proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a
regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare, in sensul eliminarii creselor din
Nomenclatorul serviciilor sociale.
Art. V. - Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea creselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, se abroga la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului
pentru aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor
si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, prevazute la art.
IV lit. a).
Art. VI. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile
unitatilor de invatamant prescolar desemnate de acestea vor lua toate
masurile necesare pentru reorganizarea retelei scolare, cu sprijinul
autoritatilor administratiei publice locale, pana la data de 1 octombrie 2021.
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