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EXPUNERE DE MOTIVE 

a propunerii legislative de completare a Legii nr. 1 din 2011 a Educației Naționale  

 

În lunile septembrie – decembrie 2016 a avut loc concursul național pentru 

ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ 

preuniversitar, la care au participat, în total, peste 8.700 de candidați. Potrivit 

calendarului de desfășurare a concursului, în data de 16 decembrie 2016 

rezultatele finale au fost validate de către Consiliile de Administrație ale 

Inspectoratelor Școlare și au fost trimise Ministerului Educației. Analiza 

rezultatelor finale a arătat faptul că nu toate posturile scoase la concurs au fost 

ocupate, din două motive principale: fie deoarece la concurs nu s-a prezentat 

nici o persoană, fie deoarece persoana care s-a prezentat la concurs nu a fost 

admisă, ci respinsă. Cu alte cuvinte, existența în urma desfășurării concursului a 

unor funcții vacante provine fie dintr-o lipsă de interes, fie dintr-o lipsă obiectivă 

de candidați, fie din cauza unor candidați insuficient pregătiți. 

În mod normal, ocuparea funcțiilor rămase vacante ar trebui să se facă tot în 

urma organizării unui concurs, și nu printr-un mecanism de numire – în primul 

rând pentru a asigura o egalitate de tratament în fața legii  pentru toți candidații, 

respectiv directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar 

din România. În continuare, într-un climat instituțional normal, ar trebui să fie 

imposibil ca funcțiile rămase vacante să ajungă să fie ocupate de persoane care fie 

nu au fost interesate să participe la concurs, fie au participat dar nu au fost 

suficient pregătite și nu au promovat probele de concurs. 

În data de 7 ianuarie 2017, profitând de prevederile lacunare ale Legii educației 

naționale, Puterea a înțeles ca, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 

3044/2017, să împuternicească Inspectorii Școlari Generali să numească în 

funcțiile rămase vacante inclusiv persoane care, până la organizarea 
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concursului, au ocupat funcţii de director sau de director adjunct în unitatea 

de învăţământ respectivă dar care fie nu au participat la concurs, fie au 

participat dar nu au fost admise. Prin acest act asumat, Puterea oferă 

dezinteresului aparent și insuficientei pregătiri semnificația unui mecanism de 

garantare a prelungirii șederii în funcție. 

Prin urmare, inițiatorii propun corectarea lacunelor legislative care fac posibilă 

această situație, sens în care articolul 258 din Legea educației naționale nr. 1/2001 

va fi completat așa încât în funcțiile de director sau director adjunct rămase 

vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs  să nu poată fi numite 

persoanele care au ocupat respectivele funcții în aceeași unitate de învățământ  

până la organizarea concursului, și care nu au participat la concurs ori s-au 

prezentat la concurs dar nu au fost admise. 

Scopul acestei norme este de a conserva și stabiliza un mecanism normal și 

meritocratic în rândul funcțiilor de conducere din învățământ, respectiv: directorii 

și directorii adjuncți aflați în funcție la data organizării concursului pentru 

ocuparea posturilor de director și director adjunct, care fie nu participă, fie nu sunt 

declarați admiși în urma desfășurării concursului în discuție să nu poată fi numiți 

în aceleași funcții, ocolind astfel etapa competitivă. 

Prezenta normă nu instituie un tratament discriminatoriu întrucât această diferență 

de tratament rezultă chiar din esența ideii de concurs, iar finalitatea urmărită prin 

acest proces competitiv de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct o 

reprezintă un sistem educațional neclientelar și depolitizat, gestionat în mod 

imparțial și profesionist. Astfel, este evident că trebuie să existe o diferență între 

cei care au promovat prin concurs în funcțiile amintite și cei care fie nu s -au 

prezentat la concurs, fie s-au prezentat dar nu au promovat. De aceea, nu este 

firesc și nici admisibil ca persoanele care nu au promovat concursul ori care nu s -
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au prezentat să fie numite în funcții de director și director adjunct – cu alte 

cuvinte, prin mecanismul numirii să li se permită să ocolească concursul. 

INIȚIATORI: 

Nr. crt. Nume Prenume Grup Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



M D 

4 
 

 

Parlamentul României 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                SENAT 

 

Lege pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Articol unic. – După aliniatul (7) al articolului 258 din Legea educației naționale nr. 

1/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011, actualizată până la data de 14 ianuarie 2017, se introduce un nou aliniat, 

alin. (7
1
), cu următorul cuprins: 

„În cazul prevăzut la alin. (7), în funcțiile rămase vacante sau care se vacantează 

între perioadele de concurs nu pot fi numite persoane care, până la organizarea 

concursului, au ocupat funcții de director sau de director adjunct în unitatea de 

învățământ respectivă și care nu au participat la concurs ori s-au prezentat la 

concurs dar nu au fost admise.” 

 

 


