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L E G E 
 

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

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

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: 

 

1. La articolul 96, după alineatul (42) se introduce un nou 

alineat, alin. (43), cu următorul cuprins: 

„(43) 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.” 

 

2. La articolul 96 alineatul (7), după litera l) se introduce o 

nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins: 

„m) desemnează cadrul didactic pentru funcția vacantă de 

director sau director adjunct în condițiile prevăzute la art. 258.” 



 2 

3. La articolul 97, alineatul (1) se modifică și va următorul 

cuprins: 

„Art. 97. ‒ (1) Directorul exercită conducerea executivă a 

unității de 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.” 

 

4. 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 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.” 

 

5. La articolul 2541, alineatul (1) se modifică și va următorul 

cuprins: 

„Art. 2541. ‒ (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 
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consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al 

ministrului educației.” 

 

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

 

7. La articolul 258, alineatele (1), (5), (7) și (8) se modifică și 

vor avea următorul cuprins: 

„Art. 258. ‒ (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 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. 

.................................................................................................................... 

(5) 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. 

.................................................................................................................... 

(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 
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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 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) 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.” 

 

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 dintre membrii consiliului de administrație. În baza 

hotărârii consiliului de administrație, inspectorul școlar general emite 

decizia de încetare a detașării în interesul învățământului.” 

 

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 
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unităților conexe ale învățământului preuniversitar și al unităților de 

învățământ pentru activități extrașcolare. 

 (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. La articolul 284, alineatul (8) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(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, în condițiile 

art. 258, respectiv în funcții de îndrumare și control, neocupate prin 

concurs, în condițiile legii.” 

 

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 al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 23 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ 


