EXTRAS DIN LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, LEGEA 1/2011
„ Art.234. - (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica

auxiliara, precum si intr-o functie de conducere, de indrumare si de control sunt
conditionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular
specific elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
impreuna cu Ministerul Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia
didactica sunt stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si de control
care se considera nedreptatit poate solicita o expertiza a capacitatii de munca.
(3) Nu pot ocupa functiile prevazute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe
durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.
(4) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala,
conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita, cu acordul
consiliului de administratie, un nou examen medical complet. Aceeasi prevedere se
aplica, in mod similar, functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si
personalului din unitatile conexe invatamantului.
(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de indrumare si de control in
invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea
functiei didactice, cum sunt:
a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii
de invatamant sau in zona limitrofa;
b) comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care
implica exhibarea, in maniera obscena, a corpului.”
EXTRAS DIN METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI
DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR
2016-2017, Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015
„Art. 63 (3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate
din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,
persoanele cărora li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică
printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi
persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu
există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică.”
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