S.I.P. Hunedoara
Întrunirea APEC
08.03.2019
Joi, 7 martie a.c., a avut loc și o întrunire a Alianței Părinților, Elevilor și Cadrelor Didactice (APEC) în
cadrul căreia s-au analizat problemele existente în sistem.
S-au convenit următoarele:
1. emiterea unui comunicat pentru amendarea inițiativei legislative pentru modificarea și completarea
art. 234 și art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-X nr. 79/2019);
2. transmiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale în vederea stabilirii unei întâlniri cu
APEC, în cadrul căreia doamna ministru Ecaterina Andronescu să prezinte strategia ministerului pentru
perioada imediat următoare.
Notă:
Legea educației naționale nr. 1/2011
Art. 234
(1) Încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de
conducere, de îndrumare și de control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat
pe uri formular specific elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, împreună cu
Ministerul Sănătății. Incompatibilitățile de ordin medical cu funcția didactică sunt stabilite prin protocol
încheiat între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control care se consideră
nedreptățit poate solicita o expertiză a capacității de muncă.
(3) Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită
printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
(4) În situații de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unității sau a
instituției de învățământ poate solicita, cu acordul consiliului de administrație, un nou examen medical
complet. Aceeași prevedere se aplică, în mod similar, funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control,
precum și personalului din unitățile conexe învățământului.
(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare și de control în învățământ
persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt: a)
prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în
zona limitrofă; b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; c) practicarea,
în public, a unor activități cu componență lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă,
a corpului.
Art. 280
Răspunderea disciplinară și patrimonială
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor
ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare
care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii.
(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea
abaterilor, sunt: a) observație scrisă; b) avertisment; c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este
cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6
luni; d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de
conducere, de îndrumare și de control; e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control
din învățământ; f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea
unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la
registratura unității/instituției de învățământ.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic, personalul de conducere al
unităților de învățământ preuniversitar, personalul de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor

școlare și de personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, tineretului
și Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: a) pentru personalul
didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face
parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică
cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea; b) pentru personalul de conducere al unităților de
învățământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar
ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și
un inspector din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București; c) pentru personalul de
îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, comisii
formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana
aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu
a celui care a săvârșit abaterea; d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al
municipiului București, comisii formate din 3- 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar
ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de: a) consiliul de administrație al unității de
învățământ preuniversitar, pentru personalul didactic și personalul de conducere al acesteia; b) ministrul
educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru funcțiile de îndrumare și de control din cadrul
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și pentru personalul de conducere din
inspectoratele școlare județene/al municipiului București.
(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care
au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea
celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la
audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se
constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să
cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.
(7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării
acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ
preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a
fost cercetată.
(8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15
zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.
Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile
de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului.
(9) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină
de pe lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului.
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