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    În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educa ţiei na ţionale nr. 
1/2011 ,
    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa ţiei, cercet ării, 
tineretului şi sportului nr. 3.753/2011  privind aprobarea unor m ăsuri tranzitorii 
în sistemul na ţional de înv ăţământ,
    în temeiul Hot ărârii Guvernului nr. 81/2010  privind organizarea şi 
func ţionarea Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, cu 
modific ările ulterioare,

    ministrul educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului emite urm ătoarea 
instruc ţiune:

    ART. 1
    Personalul didactic de predare, de conducere, d e îndrumare şi control din 
înv ăţământul preuniversitar care a intrat în procedura de  aprobare a men ţinerii în 
activitate ca titular peste vârsta standard de pens ionare, în perioada cuprins ă în 
Calendarul mi şcării personalului didactic din înv ăţământul preuniversitar pentru 
anul şcolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educa ţiei, cercet ării, 
tineretului şi sportului nr. 5.615/2010 , beneficiaz ă de acordarea men ţinerii în 
activitate ca titular în func ţia didactic ă, în anul şcolar 2011-2012, cu condi ţia 
obţinerii aprob ării consiliului de administra ţie al inspectoratului şcolar, 
conform art. 10 din Metodologia privind mi şcarea personalului didactic din 
înv ăţământul preuniversitar, aprobat ă prin Ordinul ministrului educa ţiei, 
cercet ării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010 .
    ART. 2
    Direc ţia general ă management, resurse umane şi re ţea şcolar ă din cadrul 
Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele 
şcolare şi unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezenta 
instruc ţiune.
    ART. 3
    Prezenta instruc ţiune se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul educa ţiei, cercet ării,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucure şti, 17 februarie 2011.
    Nr. 1.
                            -------------
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