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In prezent, conform Art. 269 din Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

“Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi 

casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului 

muncii”.

De asemenea, conform Art. 267 al. (1) din aceeaşi lege, “cadrele didactice 

beneficiază de concediu anual cu plată în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată 

de 62 de zile lucrătoare”.

Forma propusă de lege îngrădeşte posibilitatea personalului de conducere, de 

îndrumare şi de control din domeniul educaţiei să beneficieze de dreptul la 

concediu de odihnă, luând în considerare faptul că, pe timpul vacanţei de vară, 

atunci când legea educaţiei prevede efectuarea concediului de odihnă, categoriile 

de personal mai sus-menţionate sunt responsabile de organizarea examenelor 

naţionale (evaluare naţională, bacalaureat), a concursului de titularizare, precum şi 

a altor activităţi din calendarul mişcării personalului didactic, de pregătirea 

următorului an şcolar, inclusiv din punct de vedere logistic (renovarea şcolilor). 

Realitatea faptică demonstrează că în majoritatea cazurilor concediile de odihnă nu 

pot fi efectuate şi se solicită în alternativă compensarea financiară. Fenomenul 

atrage după sine scăderea performanţelor în muncă.

Iniţiativa legislativă este menită să rezolve această problemă, prin 

completarea articolului 269 din Legea Educaţiei Naţionale după cum urmează:



“Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare persoană 

care ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control se pot aproba pe 

parcursul întregului an şcolar, numai cu asigurarea unui înlocuitor pentru orele de 

predare-învăţare-evaluare, respectând norma didactică prevăzută de lege.”.

Soluţia legislativă propusă extinde perioada de acordare a concediului de 

odihnă pe tot parcursul anului şcolar, corijând o situaţie restrictivă şi 

discriminatorie pentru o categorie de personal al cărui rol este foarte important în 

sistemul de învăţământ preuniversitar, motiv pentru care o propunem spre 

dezbatere şi adoptare Parlamentului României.
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