
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art.I. – Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 
1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 
“(2) În unităţile conexe şi cele cu activităţi extraşcolare 

învăţământului preuniversitar, funcţiile didactice sunt: 
        a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, 
învăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog; 
         b) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-
psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog;  
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        c) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: 
profesor-logoped cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie 
sau pedagogie, profesor-pedagog social; 
       d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat; 
       e) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor;  
       f) în unităţile cu activităţi extraşcolare: educator/educatoare, 
învăţător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.” 
 

 
2. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 
“Art. 21. – (1) Funcţiile de director şi director adjunct pot fi ocupate 

de personalul didactic titular, având cel puţin gradul didactic II şi vechime 
la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, 
manageriale şi morale. 
 (2) Ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se face în 
urma câştigării concursului, desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă 
profesională şi managerială, cu avizul consultativ al consiliului de 
administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului. 

(3) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I–X sunt 
numiţi, în urma câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, 
pentru o perioadă de 4 ani. 

(4) Directorii unităţilor din învăţământul liceal, postliceal şi ai 
şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma câştigării concursului, prin 
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea inspectorului 
şcolar general.  

(5) Pentru exercitarea  atribuţiilor care îi revin potrivit legii, 
directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul 
şcolar general.  

(6) Directorul adjunct este numit prin decizia directorului unităţii de 
învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu 
consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat 
concursul de ocupare al acestui post.  
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(7) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de 
învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator desemnat de 
directorul unităţii de învăţământ. 

(8) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt 
numiţi de ministrul educaţiei şi cercetării la unităţile direct subordonate 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi de către inspectorul şcolar general 
la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar.“ 

 
3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 22  se abrogă. 
 
4. Alineatul (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins: 
“(2) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, 

alte drepturi şi facilităţi ale personalului didactic şi didactic auxiliar al 
căror cuantum este stabilit de lege între limite minime şi maxime, se 
negociază, în limitele legii,  prin contracte colective de muncă încheiate 
între angajatori şi organizaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, 
potrivit legii.” 

 
5. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins: 
“(3) Personalul didactic din centrele de plasament şi primire şi din 

învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de 
bază al funcţiei îndeplinite, inclusă în salariul de bază.“ 

 
6. Alineatul (4) al articolului 50 se abrogă. 
 
7. Alineatul (1) al articolul 51 va avea următorul cuprins: 
“Art. 51. - (1) Nivelul salariului de bază al personalului de 

conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv al municipiului Bucureşti şi din Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, se stabileşte la nivelul maxim al salariului de bază al funcţiei 
didactice – educator, învăţător, profesor gradul I cu vechime de peste 40 
ani, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la: 

a) 10-30% pentru inspectorul şcolar principal de specialitate şi 
inspectorul şcolar; 

b) 15-35% pentru directorul casei corpului didactic; 
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c) 25-45% pentru inspectorul şcolar general adjunct; 
d) 30-50% pentru inspectorul de specialitate sau pentru funcţii 

echivalente în Ministerul Educaţiei şi Cercetării ; 
e) 35-55% pentru inspectorul şcolar general sau pentru funcţii 

echivalente în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.“ 
  
 8. După alineatul (1) al articolului 51 se introduce alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 

“(11) Remunerarea directorului unităţii de învăţământ este asigurată 
printr-un salariu de bază al cărui cuantum se stabileşte în condiţiile         
alin. (1), la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la 50 %.” 
 
 9. Alineatul (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins: 

“(2) Salarizarea personalului de conducere al unităţilor conexe se 
face în mod corespunzător salarizării directorilor adjuncţi din unitatea de 
învăţământ.” 
 
 10. După alineatul (3) al articolului 51 introduce alineatul (31) 
cu următorul cuprins: 

“(31)Salarizarea directorului adjunct al unităţii de învăţământ este 
asigurată printr-un salariu de bază care se calculează la nivelul maxim al 
funcţiei didactice corespunzătoare studiilor, la care se adaugă o 
indemnizaţie de conducere de până la 40 %.” 
 
 11. După alineatul (4) al articolului 51 se introduce alineatul 
(41), cu următorul cuprins: 

“(41) Nivelul indemnizaţiilor acordate personalului de conducere, de 
îndrumare şi control de la inspectoratele şcolare judeţene precum şi de la 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se stabileşte de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în funcţie de amploarea şi 
complexitatea sarcinilor cerute de mărimea şi specificul judeţului şi de 
performanţele manageriale ale acestora.” 
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12. După alineatul (5) al articolului 51 se introduce alineatul (51) 
cu următorul cuprins: 

“(51) Nivelul indemnizaţiilor directorului şi directorului adjunct 
prevăzute la art. 51 alin. (11) şi (31) se înscrie în contractul de 
management educaţional şi poate fi revizuit anual, în funcţie de 
modificările volumului şi gradului de complexitate ale activităţii şi de 
performanţele individuale manageriale.“ 
 
 
 13. După alineatul (6) al articolului 51 se introduce alineatul (61) 
cu următorul cuprins: 

“(61) Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor şi 
directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ se stabileşte de către 
inspectoratul şcolar cu avizul consiliului de administraţie al şcolii, în 
funcţie de numărul de elevi, numărul de clase volumul şi gradul de 
complexitate ale activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ şi de 
performanţele manageriale ale acestora. Criteriile pe baza cărora se 
stabileşte mărimea acestor indemnizaţii sunt formulate în metodologia de 
numire şi salarizare a directorilor unităţilor de învăţământ elaborată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aprobată prin hotărâre a Guvernului.” 
 
 
 14. Alineatul (10) al articolului 51 va avea următorul cuprins: 

 “(10) Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, 
este degrevat parţial sau total de norma de predare şi nu poate fi salarizat 
prin plata cu ora sau prin cumul.” 
 
 
 15. Articolul 135 va avea următorul cuprins: 

“Art.135. - Pentru instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de 
ordine şi securitate publică  prevăzute în Capitolul X al Titlului III din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prevăd următoarele: 
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a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de ordine 
şi securitate publică se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni 
proprii; 

b) personalul didactic militar, de ordine şi securitate publică şi civil 
se constituie din personal didactic prevăzut în prezentul statut şi din 
corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică; 

c) personalul didactic militar/de ordine şi securitate publică are 
drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de 
cadru militar în activitate, respectiv de funcţionar public cu statut special; 

d) funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari/de ordine şi 
securitate publică, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele 
didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin instrucţiuni 
proprii; 

e) conducerea instituţiilor de învăţământ se realizează de către 
comandanţi/directori, care se numesc în funcţii conform reglementărilor 
interne; comandantul instituţiei de învăţământ superior militar/de ordine 
şi securitate publică  poate îndeplini şi atribuţiile de rector al acestora; 

f) perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează 
conform prevederilor prezentului statut şi reglementărilor specifice 
militare/de ordine şi securitate publică; 

g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor 
militari/de ordine şi securitate publică, poate obţine definitivarea în 
învăţământ şi gradele didactice, în condiţiile stabilite de prezenta lege.” 
 
 

Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. 
 
 

Art.III. - Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 
1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
 



 7

 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 7 iunie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
 
 

Valer Dorneanu 
 


