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T Ö R V É N Y E K  É S  E L N Ö K I  R E N D E L E T E K 
 

ROMÁNIA PARLAMENTJE 
 

A KÉPVISELŐHÁZ          A SZENÁTUS 
  

T Ö R V É N Y 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény módosításáról és kiegészítésérőlx) 

 
 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 
 
 Egyetlen cikk – A Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. január 10-ei 18. számában 
közzétett 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényxx) az alábbiak szerint módosul és egészül ki:  
 1. A 247. cikk d) pontja után be kell iktatni a következő szövegű d1) pontot: 
 „d1) a hivatásfejlesztő oktatásban: magántanár;”. 
 2. A 247. cikk f) pontjának szövege a következő lesz: 
 „f) a speciális oktatásban és a komplex szakvéleményező bizottságokban: fejlesztő pedagógus, 
nevelőtanár, pszichopedagógus tanár, iskolai pszichológus tanár, logopédus tanár, pszichológus, 
pszichopedagógus, logopédus, pszichodiagnosztikai tanár és gyógytornász – egy állás minden 
csoportra/osztályra; tanár, speciális oktatótanár és vakoktató;”. 
 3. A 250. cikk h) pontjának szövege a következő lesz: 
 „h) a magántanár beosztás esetében – középiskolai szaktanulmányok;”. 
 

A jelen törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és 76. cikke 
(1) bekezdésének az előírásait betartva fogadta el. 

 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE 
MIRCEA-DAN GEOANĂ 
A SZENÁTUS ELNÖKE 

 
Bukarest, 2011. október 5. 
166. szám 
 

ROMÁNIA ELNÖKE 
 

R E N D E L E T 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényt módosító és kiegészítő törvény kihirdetésérőlx) 

 
 Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése alapján, 
 
 Románia Elnöke e l r e n d e l i: 
 
 Egyetlen cikk – Kihirdetjük az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényt módosító és kiegészítő 
törvényt, és elrendeljük közzétételét a Monitorul Oficial al României I. Részében. 

 
TRAIAN BĂSESCU 
ROMÁNIA ELNÖKE 

 
Bukarest, 2011. október 4. 
729. szám 

                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. október 7-ei 709. számában. 
xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2013. július 16-ai 21. számában. 
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ROMÁNIA PARLAMENTJE 
 

A KÉPVISELŐHÁZ          A SZENÁTUS 
  

T Ö R V É N Y 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény  
96. cikke (3) bekezdésének a módosításárólx) 

 
 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 
 
 Egyetlen cikk – A Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. január 10-ei 18. számában 
közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényxx) 96. cikke (3) 
bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „(3) A vezetőtanács a közoktatási intézmény vezetőszerve. A vezetőtanács ülésein megfigyelőként 
rendszerint részt vesz egy szakszervezeti vezető és a tanulók képviselője is.” 
 

A jelen törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és 76. cikke 
(1) bekezdésének az előírásait betartva fogadta el. 

 
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE 

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU 
A SZENÁTUS ELNÖKE helyett 

 
Bukarest, 2013. március 21. 
62. szám 
 
 

ROMÁNIA ELNÖKE 
 

R E N D E L E T 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény  

96. cikkének (3) bekezdését módosító törvény kihirdetésérőlx) 

 
 Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése 
alapján, 
 
 Románia Elnöke e l r e n d e l i: 
 
 Egyetlen cikk – Kihirdetjük az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény 96. cikkének (3) bekezdését 
módosító törvényt, és elrendeljük közzétételét a Monitorul Oficial al României I. Részében. 

 
TRAIAN BĂSESCU 
ROMÁNIA ELNÖKE 

 
Bukarest, 2013. március 20. 
318. szám 

 
 

                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2013. március 26-ai 160. számában. 
xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2013. július 16-ai 21. számában. 
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R O M Á N I A  K O R M Á N Y Á N A K  R E N D E L E T E I 
 

ROMÁNIA KORMÁNYA 
 

S Ü R G Ő S S É G I  R E N D E L E T 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény módosításáról és kiegészítésérőlx) 

 
 Tekintettel a kisgyermekkori nevelés támogatásának szükségességére, és arra, hogy biztosítani 
lehessen az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést és az esélyegyenlőséget, továbbá képzett humánerőforrás 
biztosítása révén mind a vidéki, mind pedig a városi előkészítő osztályokban növelni lehessen a gyermekek 
minőségi oktatáshoz való hozzáférését és az iskolai sikeresség mértékét, 

 figyelembe véve, hogy a 2012 – 2013-as tanévvel kezdődően előkészítő osztály működik az elemi 
oktatásban, amellyel leginkább a közoktatásban tevékenykedő főállású pedagógusoknak kellene foglalkozniuk, 

 mivel az utólagosan módosított és kiegészített 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény a Kormány 
felelősségvállalásával került elfogadásra úgy, hogy azt nem előzte meg hatásvizsgálat, amely felmérte volna 
az illető osztály megfelelő működéséhez szükséges iskolai infrastruktúrát, logisztikát, taneszközöket és 
humánerőforrást, olyan rendkívüli helyzet alakult ki, amely csupán a törvényes keret módosításával oldható 
meg. 

 Tekintettel a 2012 – 2013-as tanévben előkészítő osztályokban tanító pedagógusok számára 2012 
júliusában lebonyolításra kerülő országos továbbképzésre, valamint annak szükségességére, hogy biztosítani 
lehessen a közoktatási intézmények vezető beosztásainak, a tanfelügyelőségek vezető, irányító és ellenőrző 
beosztásainak és a pedagógusházak vezető beosztásainak működését a 2012 – 2013-as tanévben az illető 
beosztások elfoglalását célzó versenyvizsgák megszervezéséig, 

 figyelembe véve az állami felsőoktatási intézmények keretében lebonyolított oktatási folyamatban a 
2012 – 2013-as tanévtől kezdődően jelentkező zavarokat, amelyek a doktori iskolák megszervezésére, az 
akkreditálási/engedélyezési szabványok teljesítésére és a minőségbiztosításra vonatkoznak, és amelyek az 
egyetemi docensek és egyetemi tanárok számának drasztikus csökkenésének a következményei; e csökkenést 
a kényszernyugdíjazás és az okozta, hogy az ilyen beosztásokba való előlépés lehetetlenné vált, mivel annak 
kötelező feltétele a habilitálás, amelynek teljesítéséhez habilitálási dolgozatot kell készíteni, és 1.500 eurót 
kitevő díjat kell fizetni, mely eljárás egyszerre költséges és nehézkes, ha nem lehetetlen, főleg figyelembe 
véve, hogy az Országos Minősítő Bizottság szakbizottságainak egyes tagjai az Amerikai Egyesült Államok, 
Németország, Franciaország, Svájc, Hollandia, Anglia stb. egyetemeinek oktatói, 

 annak ellenére, hogy az utólagosan módosított és kiegészített 1/2011. számú törvény már 2011 
februárjában hatályba lépett, a felsőoktatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárásokat nem 
dolgozták ki az új egyetemi év megnyitásának előkészítésére, a szükséges jogszabályi kiigazítás hiánya pedig 
súlyos következményekkel járó zavarokat okoz, 

 felismerve, hogy a bemutatottak kontextusában az osztálylétszámra, valamint a tanszemélyzet és a 
kisegítő tanszemélyzet besorolására és ösztönzésére vonatkozó előírások módosítása szükséges, ellenkező 
esetben súlyos következményekkel járó zavarok lépnek fel, úgymint: minden előkészítő osztály képzett 
tanszemélyzettel való ellátásának lehetetlen volta; a közoktatási intézmények, a közoktatáshoz kapcsolódó 
intézmények, a tanfelügyelőségek és a pedagógusházak vezető beosztásai, valamint a tanfelügyelőségek 
irányító és ellenőrző beosztásai betöltésének lehetetlen volta; képzett tanszemélyzet biztosításának lehetetlen 
volta, mivel a távolról ingázó vagy ingázni nem tudó főállású tanárok kilépnek a közoktatási rendszerből, és 
a jelenlegi törvényi rendelkezések nem teszik lehetővé a tanszemélyzet tanév alatti mobilitását; a főállású 
tanszemélyzet túlterhelése az oktatási alapnormát meghaladó, órabéres rendszerben leosztott órák magas 
száma miatt, mivel a jelenlegi jogi keret az óráknak csupán órabéres rendszerben való lefödését teszi 
lehetővé a tanév alatt, 
                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2012. május 31-ei 372. számában. 
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 szem előtt tartva, hogy az oktatás nemzeti prioritást képez, 

 mivel mindezek közérdekűek, és olyan rendkívüli helyzetet eredményeznek, amelynek szabályozása 
nem tűr halasztást, 

 Románia újraközzétett Alkotmánya 115. cikkének (4) bekezdése alapján, 

 

 Románia Kormánya elfogadja a jelen sürgősségi rendeletet. 

 

 Egyetlen cikk – A Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. január 10-ei 18. számában 
közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényx) az alábbiak 
szerint módosul és egészül ki:  

 1. A 63. cikk (2) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (3) bekezdést: 
 „(3) Rendkívüli esetekben, az óvodai nagycsoportok és az iskolai tancsoportok megfelelő indoklással 
a minimális létszám alatt és a maximális létszám fölött is működhetnek, a tanfelügyelőség vezetőtanácsának 
jóváhagyásával, beilleszkedve a fejkvótába és az illető megye, illetőleg Bukarest főváros szintjén jóváhagyott 
közoktatási álláskeretbe.” 

 2. A 158. cikk (4) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (41) bekezdést: 
 „(41) A (4) bekezdés előírásaitól eltérve, a 2012 – 2013-as egyetemi tanév végéig a doktori iskolákat 
az ARACIS, illetve más hazai vagy külföldi minőségügyi szervezet értékeli. Az értékelés szempontjait és 
módszertanát az ARACIS előterjesztésére oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell 
meghatározni. Minden doktori iskolát rendszeresen, ötévente értékelni kell.” 

 3. A 160. cikk (4) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (5) bekezdést: 
 „(5) A (3) és (4) bekezdés előírásaitól eltéve, a 2012 – 2013-as egyetemi tanév vonatkozásában a 
doktori ösztöndíjak számát kormányhatározattal kell megszabni, és oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kell kiutalni a IOSUD-oknak. A IOSUD a doktori ösztöndíjakat az egyetemi 
szenátus által elfogadott módszertan szerint szervezett pályázat alapján osztja szét a doktori iskolák között.”  

 4. A 162. cikk (1) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (11) bekezdést: 
 „(11) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve, a 2012 – 2013-as egyetemi tanévben doktori tanulmányok 
kettős képzési rendszerben is szervezhetők, mely esetben a doktorandusz-hallgató egy romániai és egy 
külföldi témavezetőnek, illetve két külön romániai intézményből származó témavezetőnek az érintett 
intézmények között létrejött írásos megállapodás szerinti egyidejű irányítása alatt tevékenykedik. Kettős 
doktorátus szervezhető az egyetemi charta előírásai szerint abban az esetben is, ha a témavezetők egyazon 
IOSUD-ból származnak, de eltérő tudományterületeken/szakosításokon tevékenykednek.” 

 5. A 193. cikk (9) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (91) bekezdést: 
 „(91) A (9) bekezdés előírásaitól eltérve, a 2012 – 2013-as egyetemi tanévben a (8) bekezdésben 
említett tehetséggondozó képzéseket a (3) bekezdésben említett értékelés alapján kell meghatározni.” 

 6. A 193. cikk (10) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (11) bekezdést: 
 „(11) A (10) bekezdés előírásaitól eltérve, a 2012 – 2013-as tanévben közalapokból finanszírozandók 
– a (3) bekezdésben említett értékelés figyelembe vételével – a (4) bekezdésben említett egyetemek alap-, 
magiszteri és doktori képzései.” 

 7. A 252. cikk (1) és (2) bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „252. cikk – (1) A jelen törvény hatályba lépésekor főállásban lévő közoktatási tanszemélyzet 
megőrzi a főállásba való kinevezésre szervezett egységes országos vizsgán, kormányzati kinevezéssel vagy 
bármely más törvényes módon szerzett jogait. 

                                                           
x) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2013. július 16-ai 21. számában. 
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 (2) A jelen törvény hatályba lépése után főállásúvá váló közoktatási tanszemélyzet az (1) 
bekezdésben említett tanszemélyzettel azonos jogokban részesül.” 

 8. A 252. cikk (4) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (5) és (6) bekezdést: 
 „(5) A közoktatási rendszer főállású pedagógusai kérésre a közoktatási intézmények között elfogadott 
előáthelyezésben részesülnek. Az előáthelyezés a közoktatási rendszer tanszemélyzete mobilitásának azon 
szakasza, amelynek keretében egy jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézményben/közoktatáshoz 
kapcsolódó intézményben főállásban tevékenykedő pedagógus kérésére áthelyezhető egy másik jogi 
személyiséggel rendelkező közoktatási intézménybe/közoktatáshoz kapcsolódó intézménybe úgy, hogy 
megőrzi a közoktatási rendszerben szerzett pedagógusi minőségét. 

 (6) Az előáthelyezésre a szociális párbeszédpartnerekkel folytatott konzultáció nyomán kidolgozott és 
az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével jóváhagyott módszertan alapján sor kerülhet 
ugyanazon településen belül, valamint a főállású pedagógus lakhelye szerinti, illetve lakhelyéhez közelebbi 
településre.” 

 9. A 253. cikk szövege a következő lesz: 
 „253. cikk – (1) A 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben a főállásba való kinevezésre szervezett 
egységes országos vizsgán részt vett, nem főállású, de képzett tanárok, akik a vizsgán elérték legkevesebb a 
7-es osztályzatot, és elfoglaltak egy tanári állást, a közoktatási rendszer főállású tanáraivá válnak, ha 
egyidejűleg teljesítettek az alábbi feltételek: 

 a) az állás életképessége bizonyított; 

 b) az iskola vezetőtanácsa hozzájárul. 

 (2) A 2011-ben főállásba való kinevezésre szervezett egységes országos vizsgán részt vett 
pedagógusok – (1) bekezdés feltételei közötti – főállásba való kinevezésének sajátos feltételeit a szociális 
párbeszédpartnerekkel folytatott konzultáció nyomán kidolgozott és az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszter rendeletével jóváhagyott módszertanban kell meghatározni.” 

 10. A 254. cikk (11), (13), (16), (17) és (19) bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „(11) Az állami közoktatásban a tanári állások elfoglalására kiírt versenyvizsgát a szervező 
közoktatási intézmény vezetőtanácsa nyilvánítja érvényesnek. A pedagógusokat egyéni munkaszerződéssel a 
közoktatási intézmény igazgatója alkalmazza, a főtanfelügyelő által aláírt kinevezési rendelet alapján.  

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 (13) A tanügyi véglegesítést szerzett azon tanárok, akik a közoktatási intézmény vezetőtanácsa által a 
megfelelő módszertan szerint érvényesnek nyilvánított versenyvizsgán betöltetlen tanári állást foglaltak el, a 
közoktatási rendszer főállású tanáraivá válnak. A főtanfelügyelő által aláírt kinevezési rendelet alapján, a 
közoktatási intézmény igazgatója az említettekkel meghatározatlan időre szóló egyéni munkaszerződést köt. 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 (16) A közoktatási intézmények igazgatói a versenyvizsga után írásban haladéktalanul tájékoztatják a 
tanfelügyelőséget az alábbi helyzetekről: 

 a) a versenyvizsga nyomán kiválasztott pályázók meghatározatlan időre szóló munkaszerződéssel 
való alkalmazásáról; 

 b) a közoktatási intézmény vezetőtanácsa által a megfelelő módszertan szerint érvényesnek 
nyilvánított versenyvizsgán betöltetlen tanári állást elfoglaló pályakezdőkről, akik meghatározott időre szóló 
egyéni munkaszerződését a közoktatási intézmény vezetőtanácsa meghatározatlan időre szóló 
munkaszerződésre változtathatja, ha azok sikeres tanügyi véglegesítési vizsgát tesznek; 

 c) a versenyvizsgán részt vevő és ki nem nevezett pályázókról; 

 d) a közoktatási intézmény vagy az iskolai konzorcium szintjén szervezett versenyvizsga nyomán 
betöltetlenül maradt állásokról és lefödetlen órákról. 
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 (17) A tanfelügyelőség megyei szinten/Bukarest főváros szintjén összesíti a betöltetlen állásokat és a 
lefödetlen órákat, amelyeket a szociális párbeszédpartnerekkel folytatott konzultáció nyomán kidolgozott és 
az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével jóváhagyott módszertan szerint meghatározott 
sorrendben kell leosztani. 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 (19) A versenyvizsga nyomán betöltetlenül maradt vagy a tanév folyamán megüresedett tanári 
állásokat meghatározott időre ideiglenes áthelyezéssel vagy órabéres rendszerben kell betölteni a tanév 
végéig vagy az állásfenntartásban részesülő főállású pedagógus visszatértéig. Amennyiben a tanév folyamán 
megüresedett tanári állásokat nem lehet az említettek szerint betölteni, a közoktatási intézmények 
vezetőtanácsai egyénileg, iskolai konzorciumok vagy helyi szintű ideiglenes társulások keretében 
versenyvizsgát szervezhetnek képzett tanszemélyzet meghatározott időre szóló egyéni munkaszerződéssel 
való alkalmazására. Kivételes esetben, a közoktatási intézmények vezetőtanácsai interjúból és a megpályázott 
állásnak megfelelő írásbeli szakvizsgából álló felmérést szervezhetnek az állás által megkövetelt 
szaktanulmányokkal nem rendelkező személyek meghatározott időre szóló egyéni munkaszerződéssel való 
alkalmazására.”   

 11. A 254. cikk után be kell iktatni a következő szövegű 2541. cikket: 
 „2541. cikk – (1) A közoktatásban tevékenykedő főállású tanszemélyzet, hozzájárulásával, iskolai 
érdekből áthelyezhető oktatási intézmények és tanügyhöz kapcsolódó intézmények különböző állásaiba, 
valamint a közoktatási intézmények, közoktatáshoz kapcsolódó intézmények, tanfelügyelőségek vagy 
pedagógusházak vezető beosztásainak, illetve a tanfelügyelőségek irányító és ellenőrző beosztásainak 
meghatározott, legfeljebb egy tanévet kitevő időszakra való betöltésére. Az iskolai érdekből való 
áthelyezésre a szociális párbeszédpartnerekkel folytatott konzultáció nyomán kidolgozott és az oktatási, 
kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével jóváhagyott módszertanban meghatározottak szerint kerül 
sor. 

 (2) A közoktatásban tevékenykedő főállású tanszemélyzet kérésre versenyvizsgával vagy sajátos 
vizsga nyomán, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint 
helyezhető át. A közoktatásban tevékenykedő főállású tanszemélyzet kérésre legfeljebb öt egymást követő 
tanévre helyezhető át, megőrizve a közoktatásban szerzett főállású minőségét. 

 (3) A magán közoktatási intézmények vezetését a versenyvizsga megszervezéséig, de a tanév végénél 
nem tovább a szakmai, menedzseri és erkölcsi képességeikkel kitűnő pedagógusok biztosíthatják, a 
következők szerint: 

 a) a magán felsőoktatási intézmény vezetőtanácsának javaslatára a finanszírozó jogi személy 
vezetősége kinevezi a vezető beosztásba a közoktatási intézmény egyik pedagógusát vagy egy nyugalmazott 
pedagógust; a kinevezési rendelkezést közölni kell azzal a tanfelügyelőséggel, amelynek területi körzetében 
az illető közoktatási intézmény található; 

 b) az állami közoktatásban vagy más magán közoktatási intézményben tevékenykedő főállású 
pedagógust a finanszírozó jogi személy vezetőségének javaslatára és az érintett írásos beleegyezésével, 
főtanfelügyelői rendelettel iskolai érdekből áthelyezik az illető beosztásba.” 

 12. A 255. cikk (8) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (9) bekezdést: 
 „(9) A III. fokú rokkantsági nyugdíjban részesülő, közoktatásban tevékenykedő főállású pedagógusok 
állásfenntartásban részesülnek a rokkantság idejére. A munkaszerződést mindaddig fel kell függeszteni, amíg 
a társadalombiztosítási szakorvos rendelettel meg nem állapítja a rokkantsági besorolás megváltozását vagy a 
munkaképesség visszanyerését. Az állásfenntartás megszűnik, ha a társadalombiztosítási szakorvos 
rendelettel megállapítja a munkaképesség végérvényes elvesztését.” 

 13. A 285. cikk (4) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (41) bekezdést: 
 „(41) A (4) bekezdés előírásaitól eltérve, a 2012 – 2013-as tanévben a felsőoktatásban az (1) 
bekezdésben említett valamennyi beosztásban tevékenykedhetnek társult oktatók.” 
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 14. A 289. cikk (5) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (6) bekezdést: 
 „(6) Az (1), (2) és (4) bekezdés előírásaitól eltérve, amennyiben a felsőoktatási intézményeknek nincs 
lehetőségük lefödni a normákat főállású oktatókkal, az akadémiai teljesítménynek egy, az egyetemi szenátus 
által meghatározott módszertan szerinti éves értékelése alapján megtarthatják főállásban az érintett oktatókat 
és/vagy kutatókat.” 
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