
Expunere de motive 

Propunerea legislativă are ca fundament punerea în acord a mandatului inspectorilor 
şcolari gerrerali, generali adjuncţi şi inspectori şcolari, care este de 4 ani, şi condiţiile de ocupare 
a acestor funcţii privind calificativul anual şi eventuale sancţiuni care se iau în considerare pentru 
ultimii 5 ani. 

Potrivit prevederilor lit. d), alin.(1) al art. 3, din Metodologia privind organizarea şi 
desiaşurarea concursului pentru ocuparea funciiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobat de Ordinul 3969/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, la concursul pentru ocuparea funcjiei de director sau de director adjunct din unităţile 
de învăţământ de stat şi particular, precum şi din Palatul Nalional al Copiilor pot candida 
persoanele care, printre alte condiţii prevăzute de metodologie, dovedesc calităţi prrofesionale, 
manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 4 ani 
şcolari lucraţi efectiv la catedră in funcţii didactice sau in funcţii de conducere din unităţi de 
învăţământ/inspectorate şcolare%asele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul 
Educaţiei Naţionale on in funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de 
specialitate specifrce Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Numirea în funcţiile de director şi director adjunct, ca urmare a promovării concursului, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, se realizează pentru o perioadă de 4 ani. 

Faţă de cele prezentate anterior, deşi inspectorii şcolari, inspectorii şcolari generali, 
inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii caselor corpului didactic încheie un contract de 
management cu ministrul educaţiei naţionale pe o perioadă de 4 ani, cât este perioada unui 
mandat, calificativele solicitate la înscriere face referire la ultimii 5 ani. 

Modificarea propusă vizează coroborarea perioadelor pentru care se solicită calificativele 
"foarte bine" cu durata mandatului, respectiv eliminarea discriminării dintre funcţiile de director, 
director adjunct şi funcţiile de inspector şcolar, inspector şcolar general, inspector şcolar general 
adjunct cu privire la aceste condiţii. 

În acest sens am elaborat propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 pe care o supunem spre aprobare, respectiv solicităm actualizarea în mod 
corespunzător a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare aprobat de Ordinul nr. 5558/2011 precum 
şi a Metodologiei de organizare şi desjăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele co lane şi de 
director al casei corpului didactic aprobat de Ordinul nr. 5557/2011, cu modifrcările şi 
completările ulterioare. 
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LISTA INITIATORILOR la 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit. d), alin. (1) al art.260 din Legea 
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