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Art. 1 alin. (6) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 

de predare din învățământul preuniversitar în anul 2021-2022, anexă la OMEC 

nr. 5991/11.11.2020, prevede: 

 

“Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, 

stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor 

art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare.”  
 

 

Modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului de administrație conform Legii 

Educației Naționale
1
 

 

Art. 93 

 
(1) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 

disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de 

către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unității de 

învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este 

unitatea de învățământ. 

(2) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi 

luate conform alin. (1), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de 

jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de 

administrație se adoptă cu 2/3 din voturilor celor prezenți. 

 

 

 

Art. 96 

 
  (8) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea voturilor celor 

prezenți, mai puțin cele prevăzute la art. 93. Hotărârile consiliului de administrație care 

vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor 

de conducere, acordarea gradației de merit, restrângerea de activitate, acordarea 

calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii 

consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

                                                           
1 Cf. art. 1 (6) al Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2021-2022 

anexă la OMEC nr. 5991/11.11.2020 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727032&d=2020-01-17#p-45727032

