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ORDIN nr. 5.411 din 23 august 2012 

pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de 
odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011 

EMITENT    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012 

Data intrării în vigoare 20-09-2012 
În baza prevederilor art. 267, 270 şi art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
Articolul I 

Articolul 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 
personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 5 
(1)Cadrele didactice în activitate care desfăşoară şi activitate în regim de plată cu ora au 
dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, pentru care s-a 
încheiat contractul de muncă. 
(2)Personalul didactic pensionat încadrat cu contract de muncă pe durată determinată în 
regim de plată cu ora, cu normă întreagă sau pe fracţiuni de normă, beneficiază de 
concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (5). 

Articolul II 
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Articolul III 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

 p. Ministrul educaţiei, cercetării, 
 tineretului şi sportului, 

 Gigel Paraschiv, 

 secretar de stat 

Bucureşti, 23 august 2012. 
Nr. 5.411. 
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