ORDIN nr. 3.160 din 1 februarie 2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017

Data Intrarii in vigoare: 09 Februarie 2017
-------------------------------------------------------------------------

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a^1), b^1), c^1), art. 96^1,
96^2, art. 254 alin. (3^1) şi (19^2) şi art. 257 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. I
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
1. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul
cuprins:
"a^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic,
inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 7 membri,
3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al
consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici
parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează
reprezentantul în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul
operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;"
2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul
cuprins:

"b^1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic,
inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9 membri,
4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al
consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri;
în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează
reprezentanţii în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii
pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;"
3. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
"d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic,
inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 13 membri,
6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai
consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri;
în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să
desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice
din unitate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie se
constituie conform prevederilor art. 96 alin. (5) şi al art. 96^1 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."
5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, constituite
potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c), respectiv alin. (2) lit. a), b) şi c), din cota rezervată
părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta
de 18 ani."
6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu
următorul cuprins:
"(5) În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual,
consiliul de administraţie este constituit din 7, 9 sau 13 membri cu drept de vot, din care minimum
2 şi maximum 5 membri din partea cadrelor didactice, minimum 2 şi maximum 5 membri
reprezentanţi ai operatorilor economici, la paritate cu numărul de membri din partea cadrelor
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi un
reprezentant al părinţilor. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia vor desemna
reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu
reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici.
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.

(6) În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar în a căror organigramă există funcţia de
director adjunct, se recomandă ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncţi, după caz, să fie
membru al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate."
7. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor
economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ
care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar
cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere
majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului
elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul
unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita
consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care
învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de
învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu
predare în limba română;"
8. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul
cuprins:
"f) reprezentantul/reprezentanţii operatorului economic/ operatorilor economici sunt
desemnaţi de către operatorul economic partener/operatorii economici parteneri sau de către
consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri."
9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:
"(1^1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual,
preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a
voturilor."
10. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul
cuprins:
"(5^1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual
hotărârile consiliului de administraţie cu privire la numirea/revocarea directorului se iau prin vot
secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie."
11. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu votul a
jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administraţie."
12. La articolul 10, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu
următorul cuprins:
"(11^1) Preşedintele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere

majoritară a învăţământului dual are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale
afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar care au membrii în unitatea de învăţământ sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor,
atunci când nu există o asemenea organizaţie sindicală la nivel de unitate, să participe cu statut de
observator la şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat probleme privind relaţiile de
muncă, condiţiile de muncă şi salarizarea."
13. La articolul 10, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) La toate şedinţele consiliului de administraţie constituit potrivit prevederilor art. 4 alin.
(1) lit. a), b) şi c), respectiv art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi c), reprezentantul elevilor, care a împlinit
vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot. În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu
există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul
elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat
obligatoriu de preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici
privind elevii."
14. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu
următorul cuprins:
"(12^1) La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere
majoritară a învăţământului dual şi al unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul
profesional şi tehnic în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de
administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu statut
de observator."
15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:
"(1^1) Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic, cu o pondere majoritară a
învăţământului dual, exercită, pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele atribuţii:
a) numeşte şi revocă directorul;
b) exercită controlul asupra directorului;
c) aprobă planificarea strategică a unităţii de învăţământ elaborată de directorul unităţii de
învăţământ;
d) avizează candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice şi a funcţiilor de director şi
director adjunct;
e) adoptă criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice."
ART. II
Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel
Bucureşti, 1 februarie 2017.
Nr. 3.160.
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Năstase

