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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 16 iunie 2021 
Nr.4C-11/726 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 
 (PLx. 215/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 215 din 14 iunie 2021, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 422/11.06.2021 și avizul favorabil cu 

observații și propuneri al Consiliului Economic și Social nr. 4332/02.06.2021.  
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul prevederii unui mecanism juridic coerent care să asigure stabilitatea și continuitatea managementului școlar, 
în ipoteza vacantării funcției de director, corectarea carențelor legislative privind normele referitoare la încetarea raporturilor de management 
ale directorului sau directorului adjunct, precum și respectarea principiului simetriei, stabilirea normei de trimitere care prevede același 
mecanism de ocupare a funcțiilor interimare din cadrul unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, creșterea gradului de transparență 
a organizării comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită reprezentanților elevilor de a fi observatori, legiferarea procedurii speciale de 
desemnare a directorilor unităților școlare particulare în ipoteza vacantării funcției. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 

invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerul Educației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația Națională 
a Asociațiilor de Părinți; senator Ștefan Pălărie - inițiator. 

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 15 iunie 2021, Comisia, cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise din Anexa. 
 
       
 
             
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                             SECRETAR 
    Laurenţiu-Cristinel ŢEPELUŞ 
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    Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text 
Lege 1/2011, cu m si c ult. 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. --- Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

2.  
--- 

Art. I. - Legea educației naționale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
 

Text nemodificat 

 

3. Art. 96 - (1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de 
administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile 
administrației publice locale. 
(2) În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 
sau 13 membri, astfel: 
a)în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este 
format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai 
părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este 
membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ 
respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și 
primar; 
a1)[text abrogat la 06-apr-2018 de Legea 82/2018] 
b)în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. 
Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învățământ respectivă; 
b1)[text abrogat la 06-apr-2018 de Legea 82/2018] 
c)în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. 
Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învățământ respectivă. (OUG49/2014) 
c1) [text abrogat la 06-apr-2018 de Legea 82/2018] 
d)în consiliile de administrație ale unităților școlare, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept 
de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani. (Legea 95/2015) 
e)în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și tehnic, consiliile de administrație se pot 
mări cu 2 membri desemnați de operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere, consorții 
partenere. În cazul în care sunt mai mulți operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere și 
consorții partenere, aceștia vor desemna reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ sau 
pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanții pe locurile care le sunt alocate. (Legea 
82/2018) 
(21)În unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit 
din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 
a)în cazul unităților de învățământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație 
este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai 
părinților; președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al 
acestuia; un reprezentant al consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București. Directorul este 
membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ 
respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și 
primar; 
b)în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 
președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 
2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 2 reprezentanți ai 
părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învățământ respectivă; 
c)în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 
președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 
3 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 3 reprezentanți ai 
părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învățământ respectivă. (OUG 49/2014) 
(3) Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ. La ședințele consiliului de 
administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori. (OUG 49/2014) 
(4)Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ. Președintele conduce ședințele 
consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate. (OUG 49/2014) 

1. La articolul 96 alineatul (42) se introduce un 
nou alineat, alin. (43), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„1) În cazul vacantării funcției de director sau 
director adjunct care a ocupat funcția pe baza 
concursului, precum și în cazul ajungerii la 
termen a detașării în interesul învățământului, 
ședința de desemnare a directorului interimar va 
fi prezidată de un membru al consiliului de 
administrație care nu este și candidat pentru 
funcția interimară de director sau director adjunct.

1. La articolul 96 după alineatul 
(42) se introduce un nou alineat, 
alin. (43), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(43) Text nemodificat. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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(41) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor sindicale 
reprezentative din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 
(42) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de 
administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor care participă la ședință cu statut de observator. 
(OUG 49/2014) 
(5) În învățământul particular și confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți 
ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În 
unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al 
consiliului local. 
(6) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a 
două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a consiliului de administrație este 
stabilită prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. 

4. (7) Consiliul de administrație are următoarele 
atribuții principale: 
a)adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de 
învățământ; 
b)aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de 
învățământ; 
c)aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 
d)stabilește poziția școlii în relațiile cu terți; 
e)[text abrogat la 30-iun-2014 de OUG 49/2014] 
f)aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și 
schema de personal nedidactic; 
g)aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 
propunerea consiliului profesoral; 
h)sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor 
didactice, conform legii; 
i)aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; 
j)aprobă orarul unității de învățământ; 
k)își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, 
alături de director; 
l)îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale 
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
 
(8)Consiliul de administrație poate emite hotărâri în condițiile în care sunt 
prezenți minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situațiile 
prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 
votul a 2/3 din membrii prezenți exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. 
(1). Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, 
cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, 
acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin 
vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de 
interese nu participă la vot. (OUG 49/2014) 
(9)Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu 
majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație. 
(10)Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educației 
naționale se stabilește, provizoriu, un consiliu de administrație și se numește un 
director până la ocuparea funcției prin concurs național conform art. 257, ce va 
fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unitățile de învățământ 
înființate conform prevederilor art. 291 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de 
administrație stabilit provizoriu funcționează pentru o perioadă de maximum 6 
luni de la înființarea unității de învățământ. (OG 9/2018) 

2. La articolul 96 alineatul (7), după litera l) se 
introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„l) desemnează cadrul didactic pentru funcția 
vacantă de director sau director adjunct în 
condițiile prevăzute la art. 258.” 

2. La articolul 96 alineatul (7), 
după litera l) se introduce o nouă 
literă, lit. m), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

m) Text nemodificat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

5.  
 
 
Art. 97 - (1) Directorul exercită conducerea 
executivă a unității de învățământ. În cazul 

 
 

--- 

3. La articolul 97, alineatul (1) se 
modifică și va următorul 
cuprins: 
”(1) Directorul exercită 
conducerea executivă a unității de 
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unităților de învățământ cu predare integrală în 
limbile minorităților naționale, directorul are 
obligația cunoașterii limbii respective. În cazul 
unităților de învățământ cu secții de predare în 
limbile minorităților naționale, unul dintre 
directori are obligația cunoașterii limbii 
respective. În aceste cazuri, numirea 
directorului se face cu consultarea organizației 
care reprezintă minoritatea respectivă în 
Parlamentul României sau, dacă minoritatea 
nu are reprezentare parlamentară, cu 
consultarea Grupului parlamentar al 
minorităților naționale. 
(2) Directorul unității de învățământ de stat are următoarele atribuții: 
a)este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea 
executivă a acesteia; 
b)este ordonatorul de credite al unității de învățământ; 
c)își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru 
performanțele unității de învățământ pe care o conduce; 
d)propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare 
și funcționare al unității de învățământ; 
e)propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și 
raportul de execuție bugetară; 
f)răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și 
încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ; 
g)îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform 
legii; 
h)prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția 
pe care o conduce. Raportul este prezentat în fața comitetului de părinți și este 
adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului 
școlar județean/al municipiului București; 
i)coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice 
pentru sistemul național de indicatori privind educația. 
(3)Structurile și funcțiile de conducere ale unităților de învățământ particular și 
confesional, atribuțiile, modul de constituire, precum și durata mandatelor sunt 
stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare a acestora, în 
concordanță cu prevederile legale. 
(4)Directorul unității de învățământ particular și confesional exercită conducerea 
executivă, în strictă conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de 
lege, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ și cu 
respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

învățământ. În cazul unităților de 
învățământ cu predare integrală în 
limbile minorităților naționale, 
directorul are obligația cunoașterii 
limbii respective. În cazul 
unităților de învățământ cu secții 
de predare în limbile minorităților 
naționale, unul dintre directori are 
obligația cunoașterii limbii 
respective. În aceste cazuri, 
numirea directorului se face cu 
consultarea organizației care 
reprezintă minoritatea respectivă 
în Parlamentul României sau, dacă 
minoritatea nu are reprezentare 
parlamentară, cu consultarea 
Grupului parlamentar al 
minorităților naționale. În cazul 
liceelor și seminariilor teologice, 
consultarea se face și cu 
reprezentanții cultului respectiv. 
În ambele cazuri, în urma 
consultării, este necesar avizul 
scris, respectiv avizul/ 
binecuvântarea în cazul 
cultelor.” 

Autor: Deputat UDMR Szabo 
Odon 

6. Art. 246 - (1) Ministerul Educației înființează corpul național de experți în 
management educațional, constituit în urma selecției, prin concurs specific, a 
cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare 
în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite 
transferabile. 
(2) Procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin 
ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.  
(3) [textul abrogat la 31-mai-2021 de Art. I, punctul 
1 din OUG 41/2021] 

3. La articolul 246, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
 
„(4) Prin excepție de la alin. (3), în lipsa cadrelor 
didactice membre ale corpului național de experți 
în managementul educațional, în cazul vacantării 

 
 
 
 

4. Text nemodificat 

 
 
 
Excepția nu se 
poate face de la un 
text abrogat.  
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funcțiilor de director sau director adjunct al 
unităților de învățământ de stat și particulare, al 
unităților conexe ale învățământului 
preuniversitar și al unităților de învățământ pentru 
activități extrașcolare pot fi numiți în funcții de 
director sau de director adjunct, până la 
organizarea concursului, cadre didactice titulare 
cu definitivarea în învățământ care nu sunt 
membre ale corpului național de experți în 
managementul educațional.”

7.  
 
Art. 2541- (1) Personalul didactic titular în 
învățământul preuniversitar poate fi detașat în 
interesul învățământului, cu acordul său, 
pentru ocuparea unor posturi din 
unități/instituții de învățământ și unități 
conexe, la solicitarea acestuia, precum și 
pentru asigurarea pe perioadă determinată de 
cel mult un an școlar a conducerii unităților 
de învățământ, unităților conexe ale 
învățământului preuniversitar, 
inspectoratelor școlare și caselor corpului 
didactic și a funcțiilor de îndrumare și de 
control în inspectoratele școlare. Detașarea în 
interesul învățământului se realizează conform 
metodologiei elaborate cu consultarea 
partenerilor de dialog social și aprobate prin 
ordin al ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului. 
(2)Detașarea la cerere a personalului didactic titular în învățământul 
preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. Detașarea la cerere a personalului didactic titular în învățământul 
preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani școlari consecutivi, 
cu păstrarea calității de titular în învățământul preuniversitar. 
 
 

4. La articolul 2541, alineatul (1) se modifică și 
va următorul cuprins: 
„(1) Personalul didactic titular în învățământul 
preuniversitar poate fi detașat în interesul 
învățământului, pentru ocuparea unor posturi din 
unități, respectiv instituții de învățământ și unități 
conexe, la solicitarea acestuia, precum și pentru 
asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un 
an școlar a conducerii inspectoratelor școlare, a 
caselor corpului didactic și a funcțiilor de 
îndrumare și de control în inspectoratele școlare. 
Detașarea în interesul învățământului se 
realizează conform metodologiei elaborate cu 
consultarea partenerilor de dialog social și 
aprobate prin ordin al ministrului educației.” 

 
 
 
 
 

5. Text nemodificat 
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8. Art. 2541- (3) Asigurarea conducerii unei 
unități de învățământ preuniversitar particular, 
până la organizarea concursului, dar nu mai 
mult de sfârșitul anului școlar, se poate realiza 
de cadre didactice care se disting prin calități 
profesionale, manageriale și morale, după cum 
urmează: 
a) prin numirea în funcția de conducere de 
către conducerea persoanei juridice 
finanțatoare, la propunerea consiliului de 
administrație al unității de învățământ 
particular, a unui cadru didactic din cadrul 
unității de învățământ respective sau a unui 
cadru didactic pensionat; actul de numire se 
aduce la cunoștința inspectoratului școlar pe 
raza căruia își desfășoară activitatea unitatea 
școlară; 
b) prin detașarea în interesul învățământului a 
cadrelor didactice titulare în învățământul 
preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice 
titulare în alte unități de învățământ particular, 
la propunerea conducerii persoanei juridice 
finanțatoare și cu acordul scris al persoanelor 
solicitate, prin decizie a inspectorului școlar 
general. (art. prin OUG 21/2012) 

 
 
 

5. La articolul 2541,  
alineatul (3) se abrogă. 

 
 
 

6. Text nemodificat 

 

9.   
 
Art. 258 - (1) Inspectoratul școlar numește 
comisia de concurs pentru ocuparea funcției de 
director, respectiv de director adjunct al 
unității de învățământ preuniversitar, unității 
conexe a învățământului preuniversitar, 
unității de învățământ pentru activități 
extrașcolare. Comisia de concurs pentru 
ocuparea funcției de director/director adjunct 
se stabilește conform metodologiei aprobate 

6. La articolul 258, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Inspectoratul școlar numește comisia de 
concurs pentru ocuparea funcției de director, 
respectiv de director adjunct al unității de 
învățământ preuniversitar, al unității conexe a 
învățământului preuniversitar, și al unității de 
învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia 
de concurs pentru ocuparea funcției de director 
sau director adjunct se stabilește conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

7. La articolul 258, alineatele (1), 
(5), (7) și (8) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 
„(1) Text nemodificat. 
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prin ordin al ministrului educației naționale și 
cercetării științifice. La concursul pentru 
ocuparea funcției de director/director adjunct 
participă de drept reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel 
de sector de activitate învățământ 
preuniversitar și un reprezentant al părinților, 
cu statut de observatori. 
(2) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
funcției de director și de director adjunct se stabilește prin ordin al ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului. 
(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele 
concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct. (OUG 96/2016) 
(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este 
stabilit prin ordin al ministrului educației naționale. (OUG 49/2014)  
 

 
Art. 258 - (5) Directorul/directorul adjunct al 
unității de învățământ de stat poate fi eliberat 
din funcție la propunerea motivată a consiliului 
de administrație al inspectoratului școlar/al 
municipiului București, la propunerea a 2/3 
dintre membrii consiliului de administrație al 
unității de învățământ sau la propunerea 
consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 
membri. În această ultimă situație este 
obligatorie realizarea unui audit de către 
inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se 
analizează în consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea 
consiliului de administrație al inspectoratului 
școlar, inspectorul școlar general emite decizia 
de eliberare din funcție a 
directorului/directorului adjunct al unității de 
învățământ. (OUG 49/2014) 
 
 
(6) Directorul unității de învățământ particular și confesional poate fi eliberat din 
funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii 
săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare. 
 

educației. La concursul pentru ocuparea funcției 
de director sau director adjunct participă, cu 
statut de observatori, reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate învățământ preuniversitar, un 
reprezentant al părinților și un membru al 
biroului executiv al Consiliului Județean al 
Elevilor, respectiv Consiliul Municipal al 
Elevilor București.” 
 
 
 
7. La articolul 258, alineatul (5) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Directorul sau directorul adjunct al unității de 
învățământ de stat care a ocupat funcția pe baza 
concursului poate fi eliberat din funcție la 
propunerea motivată a consiliului de administrație 
al inspectoratului școlar, respectiv al 
inspectoratului școlar al municipiului București, 
la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 
administrație al unității de învățământ sau la 
propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului 
profesoral. În această situație este obligatorie 
realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. 
Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 
administrație al inspectoratului școlar. În funcție 
de hotărârea consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general 
emite decizia de eliberare din funcție a 
directorului sau a directorului adjunct al unității 
de învățământ.” 
 
9. La articolul 258, alineatul (7) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Text nemodificat. 
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Art. 258 - (7) În cazul vacantării funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, conducerea 
interimară este asigurată, până la 
organizarea concursului, dar nu mai târziu 
de sfârșitul anului școlar, de un cadru 
didactic titular, numit prin detașare în 
interesul învățământului, prin decizia 
inspectorului școlar general, cu avizul 
consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar și cu acordul scris al 
persoanelor solicitate. (OUG 49/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(7) În cazul vacantării funcției de director sau 
director adjunct, conducerea interimară este 
preluată de un cadru didactic titular, până la 
organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
finalul anului școlar, după cum urmează: 
 
 
 
(i) Cu 30 de zile înaintea vacantării funcției sau 
cel târziu în termen de 10 zile după vacantarea 
acesteia, după caz, consiliul de administrație 
desemnează prin vot secret, cu majoritate din 
totalul membrilor, cadrul didactic care va 
prelua funcția de director. Art. 246 alin. (3) și 
(4) se aplică în mod corespunzător. 
 
 
 
ii) în cazul în care niciunul dintre candidați nu 
a întrunit majoritatea prevăzută la lit. (i), se 
organizează al doilea proces de vot, la care 
participă numai primii 2 candidați care au 
primit cel mai mare număr de voturi. 
Procedura de vot se reia până când unul dintre 
cei doi candidați întrunește majoritatea din 
totalul membrilor consiliului de administrație.
 
 
 
(iii) Inspectorul școlar general emite decizia 
de detașare în interesul învățământului pentru 
cadrul didactic desemnat de consiliul de 
administrație al respectivei unități de 
învățământ în maximum 10 zile lucrătoare de 
la momentul comunicării procesului-verbal.” 

(7) În cazul vacantării funcției de 
director sau director adjunct, 
conducerea interimară este 
preluată de un cadru didactic 
titular, până la organizarea 
concursului, dar nu mai târziu de 
finalul anului școlar, după cum 
urmează: 
(i) cu 30 de zile înaintea vacantării 
funcției sau cel târziu în termen de 
10 zile după vacantarea acesteia, 
după caz, consiliul de 
administrație desemnează prin vot 
secret, cu majoritate din totalul 
membrilor, cadrul didactic care va 
prelua funcția de director. 
Prevederile art. 246 alin. (3) și (4) 
se aplică în mod corespunzător. 
ii) în cazul în care niciunul dintre 
candidați nu a întrunit majoritatea 
prevăzută la lit. i), se organizează 
al doilea proces de vot, la care 
participă numai primii 2 candidați 
care au primit cel mai mare număr 
de voturi. Procedura de vot se reia 
până când unul dintre cei doi 
candidați întrunește majoritatea 
din totalul membrilor consiliului 
de administrație. 
(iii) inspectorul școlar general 
emite decizia de detașare în 
interesul învățământului pentru 
cadrul didactic desemnat de 
consiliul de administrație al 
respectivei unități de învățământ în 
maximum 10 zile lucrătoare de la 
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Art. 258 - (8) Inspectorul școlar general 
emite decizia de numire în funcția de 
director, respectiv de director adjunct. 
(OUG 49/2014) 

 
 
(iv) În unitățile de învățământ cu predare 
integrală în limbile minorităților naționale, 
precum și în unitățile de învățământ cu 
predare și în limbile minorităților naționale, 
funcția interimară de director sau director 
adjunct se ocupă cu respectarea prevederilor 
art. 45 alin. (9) și art. 97 alin. (1) care se aplică 
în mod corespunzător. 
 
 
 
10. La articolul 258, alineatul (8) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„(8) După emiterea deciziei de detașare în 
interesul învățământului, directorul desemnat, 
devenit ordonator de credite în baza legii, 
semnează contract de management 
administrativ-financiar cu primarul, respectiv 
cu primarul de sector al unității administrativ-
teritoriale, sau, după caz, cu președintele 
consiliului județean pe raza căruia se află 
unitatea de învățământ.”

momentul comunicării procesului-
verbal.” 
(iv) în unitățile de învățământ 
cu predare integrală în limbile 
minorităților naționale, precum și 
în unitățile de învățământ cu 
predare și în limbile minorităților 
naționale, funcția interimară de 
director sau director adjunct se 
ocupă cu respectarea prevederilor 
art. 45 alin. (9) și art. 97 alin. (1), 
care se aplică în mod 
corespunzător.” 
 

 
 
 

(8) Text nemodificat.” 
 

10.  
 
 
 
 

--- 

8. La articolul 258, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. (51), cu 
următorul cuprins: 
 „(51) În cazul în care directorul sau directorul 
adjunct al unității de învățământ de stat care a 
ocupat funcția pe baza detașării în interesul 
învățământului ca urmare a hotărârii consiliului 
de administrație, acesta este eliberat din funcție 
prin hotărârea motivată a consiliului de 
administrație la propunerea a 2/3 din membrii 
consiliului de administrație. în baza hotărârii 
consiliului de administrație, inspectorul școlar 

 
 
 
 

8. Text nemodificat. 
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general emite decizia de încetare a detașării în 
interesul învățământului.” 

11.  
 
 

--- 

11. La articolul 258, după alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, alin. (9), cu 
următorul cuprins:  
 
„(9) Alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător 
și în cazul vacantării funcțiilor de director sau 
director adjunct din cadrul unităților conexe ale 
învățământului preuniversitar și al unităților de 
învățământ pentru activități extrașcolare.” 

9. La articolul 258, după 
alineatul (8) se introduc două noi 
alineate, alin. (9) și (10), cu 
următorul cuprins: 
”(9) Prevederile alin. (7) și (8) se 
aplică în mod corespunzător și în 
cazul vacantării funcțiilor de 
director sau director adjunct din 
cadrul unităților conexe ale 
învățământului preuniversitar și al 
unităților de învățământ pentru 
activități extrașcolare.” 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

12.  
 

--- 

12. La articolul 258, după alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, alin. (10), cu 
următorul cuprins: 
„(10) În cazul unităților de învățământ 
particulare, propunerea și decizia de desemnare a 
directorului sau a directorului adjunct aparține 
persoanei juridice fondatoare. Decizia de numire 
se aduce la cunoștința inspectoratului școlar.” 

 
 

10. Text nemodificat. 

 

13.  
 
Art. 284 - (8) Personalul didactic de predare 
titular din învățământul preuniversitar 
menținut ca titular în funcția didactică până la 
3 ani peste vârsta standard de pensionare, 
prevăzută de legislația privind sistemul public 
de pensii, în condițiile alin. (6) sau reîncadrat 
în funcția de personal didactic, în condițiile 
alin. (7), poate fi numit prin detașare în 
interesul învățământului în funcții vacante de 
conducere sau de îndrumare și control, 
neocupate prin concurs, în condițiile legii. 
(OUG 49/2014) 

13. La articolul 284, alineatul (8) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Personalul didactic de predare titular din 
învățământul preuniversitar menținut ca titular în 
funcția didactică până la 3 ani peste vârsta 
standard de pensionare, prevăzută de legislația 
privind sistemul public de pensii, în condițiile 
alin. (6) sau reîncadrat în funcția de personal 
didactic, în condițiile alin. (7), poate fi numit prin 
detașare în interesul învățământului în funcții 
vacante de conducere, în condițiile art. 258, 
respectiv în funcții de îndrumare și control, 
neocupate prin concurs, în condițiile legii.” 

11. La articolul 284, alineatul (8) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

”(8) Text nemodificat.” 
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14.  
 

--- 

Art. II. Prin derogare de la art. 5 alin. (2) din 
Legea educației naționale 1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, 
prevederile prezentei legi intră în vigoare la 3 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial. 

Art. II. - Prin derogare de la 
prevederile art. 5 alin. (2) din 
Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
prevederile prezentei legi intră în 
vigoare la 3 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
Partea I.
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