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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
peutru modificarea completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 96, dupa alineatul (4 ) se introduce un nou aiineat, alin.(4 ), cu1.

urmatorul cuprins:
„(4^) In cazul vacantarii functiei de director sau director adjunct care a ocupat functia pe 

baza concursului, precum §i in cazul ajungerii la termen a deta§arii in interesul invatamantului, 

sedinta de desemnare a directorului interimar va fi prezidata de un membru al consiliului de 

administratie care nu este §i candidat pentru functia interimara de director sau director adjunct.”

2. La articolul 96 alineatul (7), dupa litera 1) se introduce o noua litera, lit.m), cu 

urmatorul cuprins:

„m) desemneaza cadrul didactic pentru functia vacanta de director sau director adjunct 

in conditiile prevazute la art.258.”

3. La articolul 97, alineatul (1) se modifica §i va urmatorul cuprins:
„Art.97.- (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. In cazul 

unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul are 

obligati a cunoasterii limbii respecti ve, in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in 

limbile minoritatilor nationale, unul dintre director! are obligatia cunoasterii limbii respective, in
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aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea 

respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, cu 

consultarea Grupului parlamentar al minoritatilor nationale. In cazul liceelor §i seminariilor 

teologice, consultarea se face si cu reprezentantii cultului respectiv. In ambele cazuri, in urma 

consultarii, este necesar avizul scris, respectiv avizul/binecuvantarea in cazul cultelor.”

4. La articolul 246, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu 

urmatorul cuprins:
„(4) in lipsa cadrelor didactice membre ale corpului national de expert! in 

managementul educational, in cazul vacantarii lunctiilor de director sau director adjunct al unitatilor 

de invatamant de stat §i particulare, al unitatilor conexe ale invatamantului preuniversitar §i al 

unitatilor de invatamant pentm activitati extra^colare pot fi numifi in functii de director sau de 

director adjunct, pana la organizarea concursului, cadre didactice titulare cu defmitivarea in 

invatamant care nu sunt membre ale corpului national de expert! in managementul educational.”

5. La articolul 254\ alineatul (1) se modifica §i va urmatorul cuprins:
„Art.254^- (1) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar poate fi deta§at in 

interesul invatamantului, pentru ocuparea unor posturi din unitati, respectiv institutii de invatamant 

si unitati conexe, la solicitarea acestuia, precum §i pentm asigurarea pe perioada determinata de cel 

mult un an scolar a conducerii inspectoratelor scolare, a caselor corpului didactic si a funcfiilor de 

indrumare §i de control in inspectoratele §colare. Detasarea in interesul invatamantului se realizeaza 

conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al 

ministmlui educatiei.”

6. La articolul 254^, alineatul (3) se abroga.

1. La articolul 258, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„.Axt.258.- (1) Inspectoratul §colar numeste comisia de concurs pentm ocuparea functiei 

de director, respectiv de director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar, al unitatii conexe a 

invatamantului preuniversitar, si al unitatii de invatamant pentm activitati extra§colare. Comisia de 

concurs pentm ocuparea functiei de director sau director adjunct se stabileste conform, metodologiei 

aprobate prin ordin al ministmlui educatiei. La concursul pentm ocuparea funcfiei de director sau 

director adjunct partjcipa, cu statut de obser\'atori, reprezentanti ai organizatiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, un reprezentant al parintilor
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§i un membru al biroului executiv al Consiliului Judetean al Elevilor, respectiv Consiliul Mxonicipal 

al Elevilor Bucuresti.

(5) Directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat care a 

ocupat functia pe baza concursului poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului 

de administrate al inspectoratului scolar, respectiv al inspectoratului scolar al municipiului 

Bucuresti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrate al unitatii de invajamant 

sau la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului profesoral. In aceasta situate este obligatorie 

realizarea unui audit de cate inspectoratul §colar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de 

administrate al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administalie al 

inspectoratului scolar, inspectorul §colar general emite decizia de eliberare din functie a directorului 

sau a directorului adjunct al unitatii de invatamant.

La articolul 258, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alm.(5*), cu8.
urmatorul cuprins:

i ^„(5 ) In cazul in care directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat 

care a ocupat functia pe baza detasarii in interesul invatamantului ca urmare a hotararii consiliului 

de administratie, acesta este eliberat din functie prin hotararea motivata a consiliului de 

administratie la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie. In baza hotararii 

consiliului de administratie, inspectorul scolar general emite decizia de incetare a deta§arii in 

interesul invatamantului.”

9. La articolul 258, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
A

(7) In cazul vacantarii fimctiei de director sau director adjunct, conducerea 

interimara este preluata de un cadru didactic titular, pana la organizai'ea concursului, dar nu mai 

tai'ziu de fmalul anului scolar, dupa cum unneaza;

a) cu 30 de zile inaintea vacantarii fimctiei sau cel tarziu in termen 

de 10 zile dupa vacantarea acesteia, dupa caz, consiliul de administratie desemneaza prin vot secret, 

cu majoritate din totalul membrilor, cadrul didactic care va prelua functia de director, Prevederile 

art.246 aiin.(3) si (4) se aplica in mod corespunzator;

b) in cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea 

prevazuta la lit.a), se organizeaza al doilea proces de vot, la care participa numai primii doi 

candidati care au primit cel mai mare numar de voturi. Procedura de vot se reia pana cand unul 

dintre cei doi candidati intruneste majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie;
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c) inspectorul §colar general emite decizia de detasare in interesul 

invatanianlului pentru cadrul didactic desemnat de consiliul de administratie al respectivei unitati de 

invatamant in maximum 10 zile lucratoare de la momentul comunicarii procesului-verbal;

d) in unitatile de invatamant cu predare integrals in limbile minoritatilor 

nationale, precum si in unitatile de invatamant cu predare si in limbile minoritatilor nationale, 

functia interimara de director sau director adjunct se ocupa cu respectarea prevederilor art.45 

alin.(9) si art.97 alin.(l), care se aplica in mod corespunzator.

(8) Dupa emiterea deciziei de detasare in interesul invatamantului, 

directorul desemnat, devenit ordonator de eredite in baza legii, semneaza contract de 

management administrativ-fmanciar cu primarul, respectiv cu primarul de sector al unitatii 

administrativ-teritoriale, sau, dupa caz, cu presedintele consiliului judetean pe raza caruia se afla 

unitatea de invatamant.”

10. La articolul 258, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alincate, aliii.(9) (10), cu 

urmatorul cuprins:
„(9) Prevederile alin.(7) §i (8) se aplica in mod corespunzator si in cazul vacantarii 

flmctiilor de director sau director adjunct din cadrul unitatilor conexe ale invatamantului 

preuniversitar si al unitatilor de invatamant pentru activitati extra§colare.

(10) In cazul unitatilor de invatamant particulare, propunerea si decizia de desenmare a 

directorului sau a directorului adjunct apaitine persoanei juridice fondatoare. Decizia de numire se 

aduce la cunostinta inspectoratului scolar.”

Art.II.- Prin derogate de la prevederile art.5 alin.(2) din Legea educatiei nationale 

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei legi intra in vigoare la 3 

zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 30 iunie 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Pana Dragu


