
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articol unic. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată 

în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 57 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 57. – (1) Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de 

performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de 
excelenţă.” 

 
2. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 99. – (1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei 

Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului 
didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor 
naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor, 
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centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Excelenţă.” 

 
3. După alineatul (3) al articolului 99 se introduc trei noi 

alineate, alineatele (31) – (33), cu următorul cuprins: 

„(31) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează un 
centru judeţean de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Excelenţă, denumit în continuare CEX, ca unitate conexă a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de 
inspectoratul şcolar. Organizarea şi funcţionarea CEX se stabilesc prin 
regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(32) Finanţarea centrului judeţean de excelenţă se asigură din 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(33) Centrul judeţean de excelenţă/CEX organizează, 
coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel 
judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii 
educaţionale: 

a) elaborează strategii de identificare şi de selecţie a copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe 
de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, 
artistice, tehnice; 

b) iniţiază acţiuni de identificare şi promovare a copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte; 

c) asigură, anual, constituirea, funcţionarea şi pregătirea 
grupelor de excelenţă; 

d) elaborează şi asigură implementarea unor programe de 
parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii 
neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte; 

e) dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi 
organizează conferinţe care au ca temă activităţile specifice centrului de 
excelenţă; 

f) organizează, anual, tabere naţionale de pregătire a copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 23 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 
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