16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 716/11.X.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

INSTRUCȚIUNE
privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ și ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezenta instrucțiune.
Art. 1. — Începând cu anul școlar 2012—2013, formațiunile
de studiu de început de nivel vor fi organizate cu respectarea
prevederilor art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
Art. 2. — Formațiunile de studiu care funcționează în
învățământul preuniversitar în anul școlar 2011—2012 și care
au fost aprobate și/sau organizate în baza prevederilor art. 158
din Legea învățământului nr. 84/1995, cu modificările și
completările ulterioare, vor continua să funcționeze până la
încheierea nivelului de studiu respectiv, cu respectarea
prevederilor legale referitoare la efectivele de elevi aflate în
vigoare la data aprobării/organizării.

Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse
umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile
minorităților, relația cu parlamentul și partenerii sociali,
Direcția generală economic, finanțe, resurse umane,
inspectoratele școlare județene/al municipiului București și
unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentei
instrucțiuni.
Art. 4. — Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 4 octombrie 2011.
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