
ORDIN nr. 4.621 din 23 iulie 2015 

pentrumodificareaşicompletareaMetodologiei-cadru de 

organizareşifuncţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământpreuniversitar, 

aprobatăprinOrdinulministruluieducaţieinaţionale nr. 4.619/2014 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015 

Data intrarii in vigoare :10 august 2015 

 

 

 

Înconformitate cu prevederile art.94 alin. (2) şi ale art. 96 din 

Legeaeducaţieinaţionale nr. 1/2011, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

întemeiulHotărâriiGuvernului nr. 

26/2015privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiEducaţieişiCercetăr

iiŞtiinţifice, 

 

ministruleducaţieişicercetăriiştiinţificeemiteprezentulordin. 

 

    ART. I 

Metodologia-cadru de organizareşifuncţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământpreuniversitar, 

aprobatăprinOrdinulministruluieducaţieinaţionale nr.4.619/2014, 

publicatînMonitorulOficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 

septembrie 2014, se modificăşi se completeazădupă cum urmează: 

 

    1. La articolul 4, dupăalineatul (3) se introduce unnoualineat, 

alineatul (4), cu următorulcuprins: 

    "(4) Înconsiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământpreuniversitar, din 

cotarezervatăpărinţilorunlocesterepartizat, cu drept de vot, 

unuireprezentant al elevilor, care a împlinitvârsta de 18 ani." 

 

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se 

modificăşivaaveaurmătorulcuprins: 

    "a) solicită, înscris, consiliului local, primarului, 

respectivconsiliuluijudeţean/ Consiliului General al 

MunicipiuluiBucureşti, preşedinteluiconsiliuluijudeţean/Consiliului 

General al MunicipiuluiBucureşti, încazulînvăţământului special, 

consiliuluireprezentativ al părinţilor, 

precumşiconsiliuluielevilordesemnareareprezentanţilor, întermen de 10 

zilelucrătoare de la data solicitării. Încazulunităţilor de 

învăţământîn care existăclase cu învăţământînlimbamaternă, 

directorulvasolicitaconsiliuluireprezentativ al 

părinţilorsădesemnezeşi un reprezentant al părinţilorelevilor care 

învaţă la clasele cu învăţământînlimbamaternă. În mod similar se 

procedeazăşiînunităţile de învăţământ cu 

predareînlimbileminorităţilornaţionaleîncadrulcărorafuncţioneazăşiclas

e cu predareînlimbaromână." 

 



    3. La articolul 7 alineatul (1), dupălitera d) se introduce o 

nouăliteră, litera e), cuurmătorulcuprins: 

    "e) reprezentantulelevilor, care a împlinitvârsta de 18 ani, este 

ales prinvot secret de cătretoţieleviiunităţii de învăţământ, 

alegerilefiindorganizate de cătreconsiliulelevilor. ConsiliulNaţional 

al Eleviloralături de asociaţiilereprezentative ale 

elevilorelaboreazăproceduraprivindalegereareprezentantuluielevilorînco

nsiliul de administraţie al unităţii de învăţământpreuniversitar, care 

va fi ulterior aprobată de 

cătreMinisterulEducaţieişiCercetăriiŞtiinţifice." 

 

    4. La articolul 10, alineatul (12) se 

modificăşivaaveaurmătorulcuprins: 

    "(12) Reprezentantulelevilor, care aîmplinitvârsta de 18 ani, 

participă cu drept de vot la toateşedinţeleconsiliului de 

administraţie. Însituaţiileîn care la nivelulunităţii de învăţământ nu 

existăelevicare au împlinitvârsta de 18 ani, 

reprezentantulelevilorestedesemnat de consiliulelevilorşiparticipă cu 

statut de observator la şedinţeleconsiliului de administraţie, 

fiindconvocatobligatoriu de preşedinteleconsiliului de administraţie 

la şedinţeleîn care se dezbatproblematiciprivindelevii." 

 

    ART. II 

Direcţiagenerală management şireţeaşcolară din 

cadrulMinisteruluiEducaţieişiCercetăriiŞtiinţifice, 

inspectorateleşcolareşiunităţile de învăţământpreuniversitarduc la 

îndeplinireprevederileprezentuluiordin. 

    ART. III 

Prezentulordin se publicăînMonitorulOficial al României, Partea I. 

 

Ministruleducaţieişicercetăriiştiinţifice, 

SorinMihaiCîmpeanu 

 

Bucureşti, 23 iulie 2015. 

Nr. 4.621. 

 

                                     ------ 

 


