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Articolul 234
(1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o
funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui
certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
împreună cu Ministerul Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt
stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Sănătăţii.
La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naționa le a fost înlocuită de
Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6
noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de control care se
consideră nedreptăţit poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă.
(3) Nu pot ocupa funcţiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata
stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
(4) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului
angajat într-o unitate şcolară, unitate conexă, casa corpului didactic, inspectorat şcolar,
unitatea de învăţământ poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul
educaţional, prin hotărâre a consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou examen
medical complet.
La data de 02-01-2020 Alineatul (4) din Articolul 234 , Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 260 din 24 decembrie 2019,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 30 decembrie 2019
(4^1) Situaţiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate şi
stabilite de către o comisie formată din 3-5 membri, medici specialişti, constituită la nivel
judeţean în baza unui protocol între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii,
care să realizeze expertiza capacităţii de muncă.
La data de 02-01-2020 Articolul 234 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul IV a fost
completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 260 din 24 decembrie 2019, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 30 decembrie 2019
(4^2) Hotărârea consiliului de administraţie nu este publică până la obţinerea rezultatului de
la comisia prevăzută la alin. (4^1).
La data de 02-01-2020 Articolul 234 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul IV a fost
completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 260 din 24 decembrie 2019, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 30 decembrie 2019
(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în
învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei
didactice, cum sunt:
a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de
învăţământ sau în zona limitrofă;
b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică
exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
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