
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Articol unic: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din  
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 257 va avea următorul cuprins: 
“Art. 257. - (1) Funcţia de director şi de director adjunct se 

ocupă, cu excepţia celor din învăţământul preuniversitar, prin 
concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului 
naţional de experţi în management educaţional. 

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de 
director adjunct se organizează de către inspectoratul şcolar. 

(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract 
de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al 
unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean pe raza căruia se află unitatea de învăţământ. 
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(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, 
judeţean sau naţional.“ 

 
2. După articolul 257 se introduce un nou articol, art. 2571, cu 

următorul cuprins: 
“Art. 2571. - (1) Funcţiile exceptate de la aplicarea prevederilor 

art. 257 alin. (1) se ocupă în urma alegerilor în funcţia de director, 
respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, a persoanelor care au calitatea de cadru didactic 
titular membru ale corpului naţional de experţi în management 
educaţional, de către membrii corpului profesoral ai respectivei 
unităţi de învăţământ, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit. 

(2) Alegerile pentru ocuparea funcţiilor de director sau de 
director adjunct se organizează de unitatea de învăţământ 
preuniversitar, prin inspectoratul şcolar. “ 

 
3. Articolul 258 va avea următorul cuprins: 
„Art. 258. - (1) Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs 

pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al 
unităţii de învăţământ preuniversitar, unităţii conexe a învăţământului 
preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. 
Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct 
este formată din 5-7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului 
şcolar/al municipiului Bucureşti, cadre didactice şi reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale propuşi de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs. În cazul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, în comisia de concurs pentru ocuparea 
funcţiei de director/director adjunct sunt incluşi, în calitate de membri, 
în locul reprezentaţilor autorităţilor publice locale, delegaţi ai 
ministerului de resort. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, în comisia 
de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. La concursul pentru ocuparea funcţiei 
de director/director adjunct participă de drept reprezentanţi ai 
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
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învăţământ preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de 
observatori. 

(2) În cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, 
inspectoratul şcolar numeşte comisia pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor este formată din 7-9 membri, din care cel 
puţin un reprezentant al inspectoratului şcolar/al municipiului 
Bucureşti, 5 cadre didactice din respectiva unitate de învăţământ, 
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale propuşi de 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective. La 
alegerile pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct 
participă de drept reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de 
observatori. 

(3) Cadrele didactice nominalizate să facă parte din comisia 
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt selectate din cele 
care nu candidează pentru aceste funcţii, fiind necesară depunerea 
unei declaraţii pe proprie răspundere că nu sunt rude sau afini până 
la gradul al IV-lea inclusiv cu cei care candidează. 

(4) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului, 
respectiv a alegerilor menţionate la art 2571, pentru ocuparea funcţiei 
de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

(5) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează 
rezultatele concursului de ocupare, respectiv a alegerilor menţionate la 
art. 2571 pe baza procesului-verbal întocmit de comisia pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, a funcţiilor de director/director 
adjunct şi soluţionează eventualele contestaţii. 

(6) Modelul-cadru al contractului de management  
administrativ-financiar este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 

(7) Directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat 
poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar/al municipiului Bucureşti, la 
propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 
dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui 
audit de către inspectoratul şcolar, care să stabilească veridicitatea 
motivelor invocate pentru eliberarea din funcţie. Rezultatele 
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auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului 
şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de 
eliberare din funcţie a directorului/directorului adjunct al unităţii de 
învăţământ. 

(8) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional 
poate fi eliberat din funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, 
cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice 
fondatoare. 

(9) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct 
din unităţile de învăţământ preuniversitar, conducerea interimară este 
asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul 
anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în 
interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu 
avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul 
scris al persoanelor solicitate. 

(10) Inspectorul şcolar general emite decizia de numire în 
funcţia de director, respectiv de director adjunct. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
 
 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
PETRU  GABRIEL  VLASE 


