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PRIM MINIS TRU 

Domnule preşedinte, 

În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la pro iectul de Lege pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. d) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, provenit dintr-o propunere 
legislativă iniţiată de domnul deputat UDMR Szabo Odon împreună cu un 
grup de parlamentari PSD, PNL,ALDE, PMP, Pro Europa (P1x.120/2020, 
L 316/2020) 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare modificarea 
art. 260 aim . (1) din Legea educaţiei nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare1, în sensul corelării perioadei de 4 ani mandatului 
inspectorilor şcolari generali, inspectorilor şcolari generali adjuncţi şi 
directorilor casei corpului didactic, cu una dintre condiţiile de ocupare a 
acestor funcţii, referitoare la calificativul anual care se acordă pentru 
ultimii 5 ani. 

~ ART. 260 
(I) Funej/ile de conducere din inspectorafele Şco/are Şi de director la casa corpubti didactic se ocupă, prin concurs, de că/re cadre didaclice 

titu/are, cu diplomă de 6cenjă, inenibre ale corpand najional de exper7t in management educaj/onal, care indep6nese criteritle de conpetenjă 
profesională, managerială Şi de prestigiu moral evaluate pr/n: 

a) etmricnbnn vitae; 
b) calită/i dovedite in activitatea didactică Şi în fimejii de conducere, de indrumare gi de control, onterioore, in sistemad najiorml de invă(ănaănt; 
c) tillul de doctor sau gradul didactic!; 
d) calificativul 'foarle bine" objinut in u/tim/i 5 ani; 
e) intervia info/a unei coin/sit de concurs privind managementul educajional Şi deontologia profesională. 



II.Observatii 
> 

Prevederile art. 259 aim . (1) şi (2) din Legea nr. 1/20112, 
reglementează atât numirea inspectorilor şcolari generali, a inspectorilor 
generali adjuncţi şi a directorilor caselor corpului didactic, de către 
ministrul educaţiei şi cercetării, pe baza unui concurs public, cât şi 
obligativitatea încheierii unui contract de management între inspectorii 
şcolari generali, generali adjuncţi, directorii caselor corpului didactic şi 
ministrul educaţiei şi cercetării, contract ce poate fi prelungit, cu acordul 
părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 19 din Metodologia de 
organizare şi desjâşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din 
inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 399272020, „ inspectorii 
şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii caselor 
corpului didactic încheie un contract de management cu ministrul 
educaţiei şi cercetării, conform celor prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10. 
Contractul de management se încheie pe o perioadă de 4 ani ". 

De asemenea, „ contractul de management poate fi prelungit, cu 
acordul părţilor, în urma evaluării performanjelor manageriale. 
Prelungirea contractului se face, la iniţiativa managerului, cu 60 de zile 
înainte de data expirării contractului, pe o perioadă de 1 an ". 

Astfel, contractul de management poate fi prelungit până la 5 ani, 
perioadă care coincide cu cea pentru care se solicită calificativul „foarte 
bine" (obţinut în ultimii 5 ani) prevăzută la lit.d) aim . (10) al art. 260 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
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ART. 259 
(!) Inspectorti şcolari general t, generali adjuncţi şi directorii caselor corptdui didactic stint mmmiji de m inistry! educajiei najionale, pe barn until 

concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministered Educaţiei şi Cercetării. 
(2) Inspectorti ,şcolari generali, generali adjuncji şi directorii caselor corpulut didactic inchete contract de management cu mtnistru! educaţiei 

najionale. Contractul de management poate]? prelungit, cu acordu! părţilor, in urma evahtărit performanjelor mmnagertale. 
(3) Directorji unităţilor destinate activltăjilor extraşcotare cunt nutniţI de către inspectorul şcolar general sail de către ministry! educaţiei 

najionale, conform subordonărtt acestora, in arma amui concurs public, pe barn unet nuetodologit elaborate de Mintsteru! Educaţiei şi Cercetărti. 
Directors! încheie contract de management cu inspectoru! şcolar general salt cu ministry! educaţiei najionale, conform subordonării acestora. 
Contract,,! de management poate fr prehmgtt, c:i acordul părţilor, in urma evaluării petjormanjelor manageriale. 
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III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele mentionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

SENATUL ROMÂNIEI 


