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ACTE ALE ORGANELOR DE SP CIALITATE 

A L E A O M I N I S T R A
-
Tl� I 1' U B ţ I C E C E 1�. �P�/-� L E 

MINISTERULEDUCAŢIEI cU Alt�� � 
O R O I N /,b . ([) lJ 20? �iHRARE / IEŞIRE W' _ �-�5� 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de or�;-re ,1 uncţ onare 
a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

Tn conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educa�ei, cu modificările ulterioare, 

mtntstruhrducaţlel emite-preze 
Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte 
Integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se 
abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, publicat Tn Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu 
modificările şi completarlle ulterioare. 

Art. 3 .  - Oirec�a generală management resurse umane şi 
reţea şcolară, Direcţia generală tnvăţamânt preuniversitar, 
Direcţia generala minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 
Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi 
unităţile de învăţământ preuniversitar duc ta îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 

Art. 4. - Prezentul ordin se publică tn Monitorul Oficial al 
României. Partea I. 

p. Ministrul educaţiei, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

Bucureşti, 30 august 2021. 
Nr. 5.154. 

METODOLOGIE-CADRU 
de organizare fi funcţionare a consiliilor de administraţie din unltiţlle de tnvAţimAnt preuniversitar 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Art. 1. - Unităţile de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică, denumite în continuare unit6ţl 
de fnv6/6mjnt, sunt conduse de consiliile de administraţie, de 
directori şi, după caz, de directori adjuncţi. Tn exercitarea 
atribuţiilor ce le revin, consllllle de administraţie şi directorii 
conlucrează cu conslliul profesoral, consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta este legal 
constituită, şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Art. 2. - Consiliul de administraţie al unilăPlor de f nvăţământ 
preuniversitar, denumit Tn continuare, în cuprinsul prezentei 
metodologii, cons/liu de administraţie, este organul de 
conducere al unităţii de învăţământ. 

Art. 3 .  - (1) Consiliul de administraţie al unităţilor de 
lnvăţamânt preuniversitar de stal se constituie din 7. 9 sau 
13 membri. 

(2) Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, 
mărimea şi specificul fieci.irel unităţi de învăţământ, stabileşte 
prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea 
prevederilor prezentei metodologii, numărul de membri ai 
consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de f nvăţământ 
preuniversitar de stat şi TI comunică unităţilor de învăţământ 
până la începutul fiecărui an şcolar. 

(3) Pentru unităţile de TnvăţAmânt particular şi confesional. 
persoana juridică finanţatoare/fondatorul stabileşte. cu respectarea 

prevederilor prezentei metodologii. numărul membrilor consiliului 
de administraţie pe care n comunică Inspectoratului şcolar până la 
începutul fiecărui an şcolar. precum şi structura şi atribuţiile 
acestuia conform regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare al unită�i de invăţămAnt. 

CAPITOLUL li 
Constituirea conslllulul de administraţie 

Art. 4. - (1) Structura consiliului de adminlstra�e din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat este următoarea: 

a) tn cazul unită�lor de învăţământ de nivel gimnazial cu un 
singur rând de clase. consiliul de administraţie este format din 
7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul: 2 reprezentanţi 
ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; 
un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de 
tnvAţământ este membru de drept al consiliului de administraţie 
din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă. Prevederile prezentei litere se aplică şi pentru 
tnvăţAmAntul preşcolar şi primar. precum şi pentru alte tipuri de 
unităV de învăţământ preuniversitar, prin hotărârea consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar; 

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 
9 membri: 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant 
al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanp 
al părinţilor. Directorul unitaţll de învăţământ este membru de 
drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de tnvAţămant respectivă; 
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precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării; în cazul 
unităţilor de invă\ămănt in care există clase cu învăjământ în 
limba maternă, directorul solicită consiliului reprezentativ al 
părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor 
care mvaţă la clasele cu învăţământ in limba maternă; în mod 
similar se procedează �în unltă�le de învăţământ cu predare în 
limbile minoriti!ţilor na ionale în cadrul cărora funcţionează şi 
clase cu predare în Jim a română; 

b) convoacă în şedinţă consiliul profesoral al unităVi de 
învă\ămănt preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice 
care vor face parte din consiliul de administraţie; 

c) pe baza procesului-verbal al consiliului profesoral de 
alegere a cadrelor didactice ca membri ai consiliului de 
administraţie şi a adreselor de desemnare în consiliul de 
admlnlstratie a reprezentan\ilor prevăzuţi la fit. a) emite, după 

--expil'llrea4ef'f!le11ului de-'l�e-prevăzuHa-fit a), decizia de 
constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în 
curs, pe care o comunică membrilor sl observatorilor şi o 
afişează la toc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi 
în toate structurile acesteia. în condiţiile în care termenul 
prevăzut la llt. a) nu este respectat, până la primirea adresei de 
desemnare a noilor reprezentanţi, în componenta consiliului de 
administra�e sunt Incluşi reprezentanpi din vechiul consiliu de 
administraţie. 

(3) La data emiterii de către director a deciziei de constituire 
a noului consiliu de administraţie se dizolvă de drept consiliul 
de administraţie care a funcţionat anterior. 

Art. 6. - (1) Componenta consiliului de administra�e se 
constituie cu respectarea procedurii previ!!zute la art. 5 la începutul 
flecârul an şcolar. 

(2) Tn cazul schimbării directorului în timpul anului şcolar, noul 
director numit prin decizia Inspectorului şcolar general devine 
de drept preşedintele consiliului de administraţie, fără reluarea 
procedurii prevăzute le art. 5. 

(3) Io cazul revocării unul membru sau al pierderii calităţii de 
membru în consiliul de administrajie in timpul anului şcolar, în 
vederea reconstituirii componenţe acestuia se reia procedura 
de alegere/desemnare exclusiv pentru locul rămas liber in 
consiliul de administraţie. 

(4) ln cazurile prevăzut
.
a la alin. (2} f I (3) se emite o decizie 

de modificare a componeotei conslliulu de administraţie. 
Art. 7. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi 

sau, după caz, desemnaţi după cum urmează: 
a) reprezentanţii personalului didactic de predare şi de 

Instruire practică sunt al.aşi, prin vot secret, de către consiliul 
profesoral, dintre propunerile înaintate de membrii 
acestuia/autopropuneri, în ordinea descrescătoare a numărului 
de voturi obţinute de candidaţi, din rândul cadrelor didactice cu 
norma de bază ln unitatea de !nvâţământ, care în ultimii dol ani 
nu au fost sancţionate disciplinar, cu respectarea criteriilor de 
competenţă profesională. Minorltiiţlle naţionale au dreptul la 
reprezentare proporţională cu numărul de clase ln conslliul de 
admlnislra)le, cu respectarea criteriilor de competentă 
profeslona ă. Io mod similar se procedează şi în unităţile de 
învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul 
cărora funcţionează şi clase cu predare in limba românii; 

b) reprezentanţii consiliului local, conslflufui judeţean/ 
Consiliului General al Munlciplului Bucureşti sunt desemnati de 
acesta. Reprezentan\ii desemna� ai consiliului focal, consiliului 
jude\ean/ConslliulUî General al Municipiului Bucureşti în  consiliul 
de adminlstra\le nu pol avea calitatea de cadru didactic 
în unllatea de învăţământ respectivii; 

c) prlmaruVprimarul de sector sau un reprezentant desemnat 
al acestuia, respectiv preşedintele consillulul judeţean sau un 
reprezentant desemnat al acestuia, pentru unităţile de 
lnviijământ special de stal. Reprezentantul desemnat al 
primarului/primarului de sector, respectiv reprezentantul 
desemnat al preşedintelui consiliului judeţean în consiliul de 
adminlstrape nu pot avea calitatea ele cadru didactic în unitatea 
de învăţământ respectivă; 

d) reprezentan\ii părinţilor sunt desemnali de către consiliul 
reprezentativ al piirin�lor, dintre membrii acestuia care, la data 
desemniitii, au copil în unitatea de lnvă\ământ. Reprezentanţii 
părln!llor în consiliul administrape nu pot avea calitatea de cadre 
didactice în unitatea de lnvăţămant respectivii, cu excepţia 
situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor nu poate 
desemna alţi reprezentanţi, şi nu pot deţine o funcţie de 
conducere, de îndrumare şi control în inspectoratul şcolar din 
jude\ul în care funcţionează unitatea de învătiimânt sau în 
Ministerul Educaţiei; 

e) reprezentantul elevilor, care a împlinit viirsta de 18 ani, 
este ales prin vot secret de către elevii unită\ii da învăţămănt, 
alegerile fiind organizate de către cons!liul elevilor, cu 
respectarea procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare. în 
cazul în care reprezentantul elevilor se afli! în anul final al 
niveluhd de invăţămânf, se desemnează munembru-supleant,-
dintr-un an de studiu Inferior, care va împlini vârsta de 18 ani 
până la încheierea cursurilor din anul şcolar respecllv, care preia 
reprezentarea elevilor în consiliul de administraţie dupa 
încheierea cursurilor, dar nu mal târziu de data emiterii deciziei 
de consUtulre a noului consiliu de administraţie pentru anul 
şcolar următor; 

f) reprezentantul/reprezentan�I operatorului economic/ 
operatorilor economici este/sunt desemnat/ţi de către operatorul 
economic partener/operatorii economici parteneri/asociaţiile 
profesionale partenere, consorţiile partenere sau de ciitre 
consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în 
cazul unităţilor de învăli!mănt special de stat 

(3) Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi 
obligaţii în exetcllarea mandatului. 

(4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este 
incompal!bllii cu: 

a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de adminislra�e a 
so\ulul, soţiei, flului, fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV 
inclusiv; 

b) deţinerea unei funcţii de conducere, de îndrumare şi 
control în Inspectoratul şcolar din Judeţul în care func!lonează 
unitatea de învăţământ respectivă sau tn Ministerul Educaţiei; 

c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare în ultimii doi ani, 
pentru care nu a Intervenit reabilitarea; 

d) condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
persoanei, cu lnten\ie, în împrejurări legate de exercitarea 
profesiei, pană la Intervenirea unei situaţii care înlătură 
consecinţele condamnarii; 

e) calitatea de cadru didactic ln unitatea de tnviiţiimânt 
respectiVă, cu excepţia membrilor aleşi de către consiliul 
profesoral al unităţii de învăţământ. 

Art. 8. - (1) Pierderea calităţii de membru în consiliul de 
administraţie operează de drept în urmlltoarele situaţii: 

a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate la şedinţele 
conslllulul de administraţie; 

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatee/structura care a 
desemnat persoana respectivă: 

c) ca urmare a renunţiiril ln scris; 
d) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei 

lnfractluni, contra persoanei, cu Intenţie, în împrejurări legate de 
exercitarea profesiei, dispuse prin hotărâre judecătorească 
definitivă; 

e) ca urmare a primirii unei sancţiuni disciplinare pe perioada 
exerclli!rli calltiiţii de membru al conslllulul de administraţie: 

f) ca urmare a încetiirii, respectiv a suspendării contractului 
individual de muncă pentru o perioadă mal mare de 60 de zile. 
în cazul cadrelor didactice; 

g) ca urmare a numirii într-o funcţie de conducere, de 
îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau a numirii într-o 
funcţie Tn Ministerul Educaţiei; 

h) pierderea calităţii de elev în unitatea de lnviili!mânt, pentru 
reprezentantul elevilor; 
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mijloace: sub semnătură sau prin poştă. fax, e-mail, alte mijloace 
electronice folosite de unitatea de învăţământ {de exemplu, 
Whats App, SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul 
unităpi. Convocatorul va conVne obligatoriu data, ora, modul şi 
locul de desfăşurare a şedinţei consiliului de administraţie, 
ordinea de zi/problematica abordată în şedinţă. 

( 4) Dacă după 3 convocări consecutive consiliul de 
adminlstra\ie nu se întruneşte în şedinţă cu respectarea 
prevederilor art 10 alin. (3H7), sunt reluate demersurile pentru 
reconstituirea componenţei consiliului de administraţie sau, 
după caz, de constituire a unui nou consiliu de administraţie 
conform procedurii prevăzute la art. 5. în acest ultim caz, 
directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind 
componenţa consiliului de administraţie. 

Art. 12. - ( 1 ) Preşedintele consiliului de administraţie are 
_ _uanăloarele atrib1 iţii· 

a) conduce şedinţele consiliului de administraţie; 
b) coordonează elaborarea documentelor de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie şi le supune spre 
aprobare membrilor consiliului de administraţie la începutul 
fiecărui an şcolar; 

c) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de 
căire consiliul de admlnlstrajie; 

d) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea 
membrilor consiliului de administraţie; 

e) desemnează ca secretar al consiliului de admlnistrape o 
persoană din rândul personalului didactic din unitatea de 
învăţămănt care nu este membru în consiliul de administraţie, cu 
acordul persoanei desemnate; 

f) colaborează cu secretarul consiliului de admlnlslra11e în 
privinla redactării documentelor necesare desfăşurării 
şedin elor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi 
comunicării hotărllrilor adoptate, în condiţiile legii; 

g) răspunde de elaborarea ?i gestionarea documentelor 
consiliului de administraţie. 

(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie 
sunt preluate, în absenţa acestuia, de către o altă persoană 
desemnată de preşedintele consiliului de admlnlstratle. 

(3) Secretarul co.nsiliuluî de administraţie nu are drept de vot 
şi are următoarele atribuţii: 

a) asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele 
prevazute de metodologie, a membrilor consiliului de 
administraţie, a observatorilor şi a inVitaţllor; 

b) constituie, înregistrează, leagă şi numerotează registrul 
de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de 
evidenţă a hotărârilor consllfulul de administraţie; 

c) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei în 
registrul de procese-verbale al consiliului de adminlstrape; 

d) redactează hotiirârlle consiliului de administraţie, pe baza 
procesului-verbal al şedinţei, şi le prezint<'! preşedintelui, care le 
semnează; aflşeazâ hotărilrile adoptate de câtre consiliul de 
administraţie, în loc vizibil la sediul unităţii de lnvăţiimânl şi pe 
pagina web a acesteia; în situaţia ln care hotărârile conţin 
lnformaVl cu privire ta datele cu caracter personal, acestea se 
anonimizează; 

e) transmite, la cerere, membrilor consîliuluî de administraţie, 
observatorilor ş i  invitaţilor, în copie, hotărârea consiliului de 
adminlstra\le, procesul-verbal al şedinţei şi, după caz, anexele 
acestuia, cu anonlmlzarea dalelor cu caracter personal; 

I) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din 
activitatea consiliului de administraţie. 

Art. 13. -(1 ) Documentele consiliului de administraţie sunt: 
a) graficul şi tematica şedinţelor ordinare ale consiliului de 

administraţie, hotărârea privind alribuţiile membrilor în cadrul 
consiliului de administra\ie şi procedurile consiliului de 
admlnlstra\le; 

b) convocatoarele consiliului de administraţie/dovezi ale 
convocării prin mijloace electronice; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie; 

d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale 
(rapoarte, programe, informâri, tabele, liste, solicitări, memorii, 
sesizări etc.); 

e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de 
administraţie; 

f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, 
înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de 
administraţie. 

(2) Jn procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de 
administraţie, secretarul consiliului de adminlşlraţie 
consemnează: 

a) prezenţa membrilor consiliului de administraţie la şedinţa
. 
; 

b) prezentarea ordinii de zi a şedinţelor, de către preşedintele 
consiliului de admlnlstra�e. respectiv aprobarea ordinii de zi de 
căire membrii consiliului de admlnislra\la: 

c) rewllat11I vot11hli pdvind apmbarea/respll'lgerea-celor-
propuse, prin indicarea numârului de voturi .pentru•, numârului 
de voturi .împotrivă" şi a numârului de abţineri, precum şi 
numele membrilor consiliului de administraţie care votează 
,împotrivă" sau se abţin: 

d) Intervenţiile pe care le au membrii consiliului de 
administratle, observatorii şi Invitaţii, în timpul şedinţei 
respective. 

(3) Numele şi semnăturile olografe ale participanţilor la 
şedinţe sunt consemnate la sfârşitul procesului-verbal al fiecărei 
şedinţe; preşedintele consiliului de administraţie semnează, 
după membri, pentru certificarea celor consemnate în 
procesele-verbale. 

(4) Registrul de procese-verbale al consiliului de 
administraţie şi registrul de evidenţă a hotărâ rllor consiliului de 
admlnlstra\le se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru 
a deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează de 
către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a 
registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru 
autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 

(5) Registrele şi dosarul cu anexele proceselor-verbale se 
pâstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui 
chei se giisesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la 
secretarul consiliului de administraţie .. 

Art. 14. - (1) Hotărârile conslllulul de administraţie sunt 
oblfgatorli pentru toate persoanele fizice sau juridice lmpllcate 
în mod direct ori Indirect în activitatea unităpi de învăţâmilnt. ln 
sl!Uaţia existentei unei suspiciuni cu privire la legalitatea emiterii 
hotărârii consiliului de admlnistratle, preşedintele are obligaţia 
de a anunţa Inspectoratul şcolar şi nu emite decizia de punere 
în aplicare a holărilrli/nu pune în aplicare hotărârea până la 
clarificarea de către Inspectoratul şcolar a aspectelor privind 
legalitatea. 

(2) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie pot fi 
contestate la Instanţa de contencios administrativ, cu 
respectarea procedurii prealabil1;1 reglementate prin Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completiirlle ulterioare. 

CAPITOLUL IV 
Atribuţllle conslllulul de administraţie 

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie are urmatoarele 
atrlbutli: 

a) aprobii tematica şi graficul şedinţelor; 
b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 
c) stabileşte respansabllltăţile membrilor consiliului de 

administraţie şi procedurile de lucru; 
d) aprobâ colectivul de lucru pentru elaborarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unită!ii de 
invăjământ. având componenta prevăzui<'! de legislaţie în 
vigoare; 

e) aprobă regulamentul Intern şi regulamentul de organizare 
şi  funcţionare a unită!ll de tnviiţl!mllnt cu respectarea 
prevederilor legale; 
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încheiere a situa\iei şcolare, respectiv a examini!lrilor/lestărilor 
organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V•a, în clasa 
pregi!!Utoare pentru unlti!l�le de învi!lţămănt cu profil artistic şi cu 
profil sportiv, precum şi modalităţile de sus�nere a examenelor 
de diferenţe; 

ww) aproba repartizarea personalului didactic de predare 
pentru învăţământul preşcolar şi prlmar/dlriglnţilor la 
grupefclase. cu respectarea prevederilor legale ln vigoare; 

)()() aprobă criteriile specifice de setecţle a C®rdonatorului 
pentru proiecle şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi 
aprobi! numirea acestuia după consultarea de către director a 
consiliului profesoral; 

yy) aprobă organizarea şi desfă11urarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice de predare, didactice auxiliare şi 
nedidactice . şi validează rezultatele concursurilor, conform 

--�egislaţiel-ill-Vi9Qllte; 
zz) aprobă comisia de evaluare a activităpi cadrelor didactice 

şi realizează anual evaluarea activităţii personalului, conform 
prevederilor legale; 

aaa) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de 
natură psihocomportamentală pentru întreg personalul angajai, 
la sesizarea oricărui factor implicat !n procesul educaţional, 
solicitarea unul nou examen medical complet, care se 
efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
hotătărea consilluJui de administratle nu este publică până la 
obţinerea rezultatului examenului medical; 

bbb) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a 
personl!lulul dldaclic de predare prevăzute de Metodologia-cadru 
privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
în11ă!ământu1 preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de 
ministru� 

cec) aprobă modificarea, suspendarea �i încetarea 
contractului individual de muncă al personalului dtn unitate: 

ddd) propune eliberarea din funcţie a directorului unltll!ii de 
învăţămant de stat, numii î n  funcţie ca urmare a promovării 
concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de 
admlnistra\ie al unităţii de învăţi!lmânt, cu respectarea 
prevederilor anexei la prezenta metodologie, sau la propunerea 
conslllului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi 
comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

eee) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de 
învăţământ particular şi confesional, numit în funcţie ca urmare 
a promovării concursului, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică 
propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea 
deciziei de eliberare din funcţie; propune un cadru didactic din 
unitatea de învăţământ respeclivă sau un cadru dkhictlc 
pensionat, în vederea numirii în func\ia vacantllltemporar 

vacantă de director/director adjunct, pănă la organizarea 
concursului, dar nu mal târziu de sfărşituf anului şcolar, ln 
conformitate cu prevederile art. 2541 alin. (3) din Legea 
educaţiei nationale nr. 112011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

fff) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, 
care constituie anexă la contractul individual de muncă, şi 
revizuirile acestelei, după caz; 

ggg) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a 
concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţU de 
învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise 
ale acestora, în func\le de Interesul învă!ămăntuiui şi al celui in 
cauză, �nănd cont de calendarul actMtă!llor unităţii de 
învăţilmănt şi al examenelor naţionale; 

hhh) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea 
concednlor de odihnă, precum ş1 efectuarea conceâlilor fără 
plată şi a celorlalte categorii de concedii, conform 
reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de 
muncă aplicabile şi regulamentului Intern; 

Iii) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia in vigoare 
privind răspunderea disciplinară a elevilor, personalului didactic 
de predare, didacllc auxiliar şi nedidactic din unitatea de 
învăţământ; 

jjj) sancţionează ab;1terile etice sau profesionale ale cadrelor 
didactice, conform legii; 

kkk) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din 
unitatea de învăţământ; 

III) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe 
de dezvoltare profesională a angajaţilor unităVI de lnvăţămilnt, 
la propunerea consiliului profesoral; 

mmm) a.dmlnlstrează baza materială a unităţii de lnvâţllmânt. 
(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învliţi!lmănt 

îndeplineşte şi orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, 
acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective 
de muncă aplicabile, Inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă 
determinată, în situaţii speciale .cum ar fi epidemii, intemperii. 
calamltav. alte situaţii excepţionale. 

Art. 16. - Prevederile prezentei metodologii sunt general 
obligatorii şi pot fi câmpletaţe cu alte prevederi adaptate 
specificului unltilţil de învll!ământ, în limitele prevazute de actele 
normative în vigoare, cu avizul Inspectoratului şcolar judeţean/al 
municipiului Bucure11ti. Aceste prevederi se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se includ în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 11nltăp1 de învăţi!lmant. 

Art. 17. - La data Intrării în vigoare a prezentei metodologii 
orice prevedere contrară se 11brogă. 

/!1IEXA 
ta makxiqtogie 

Numărul minim necesar de membri şi voturi, după caz, pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administraţie 

Ntll!lănll telal de membri Jomi\al& plll$ unu dill număttil tola! de membri reprezlnUI; 2f.l din numărul lolalde membri teprellolll: 
af consiW de administra�• -condi!le mfl1lmâ det11orom, ""'1folm art.10 alln. (3) şi (6): -11U01ărol minim de voturi necesar adoplăril hotărârilor 

-numărol minim de voturi -adoplllrll hotârârilot, !"•văzute la an. 8 alin. (2), art 10 ;!lin. (5). art.15 aRn. (1) il ddd) 
(()(lfqrm art. 10 arm. (7) 

7 4 5 
9 5 6 
11 6 8 
13 7 9 
15 8 10 


