
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru  modificarea şi completarea Legii învăţământului              
nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. I. - Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 
1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

1. Titlul capitolului III al Titlului IV se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 

„CAPITOLUL III  
Conducerea instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ” 

 
2. După articolul 145, se introduce un articol nou,                 

articolul  1451, cu următorul cuprins: 
„Art. 1451 - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular 

este condusă de consiliul de administraţie prezidat de preşedinte sau 
directorul unităţii de învăţământ. 
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(2) Directorul unităţii de învăţământ particular exercită 
conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi 
atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie 
al unităţii, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al acesteia.     

(3) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ particular este 
format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă, 
reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, având rolul şi atribuţiile 
specificate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii.  

(4) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face 
prin concurs, organizat de unitatea de învăţământ particular, 
desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi 
managerială. 

(5) Criteriile de competenţă profesională şi managerială sunt 
precizate de Metodologia concursului de ocupare a posturilor de 
conducere în învăţământul preuniversitar particular, elaborată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Această metodologie se 
adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în 
urma dezbaterilor publice cu reprezentanţii legali ai unităţilor de 
învăţământ particular din România şi ai persoanelor juridice 
finanţatoare. 

(6) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, 
în urma concursului, sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare şi 
confirmaţi de către inspectorul şcolar general, pe baza Metodologiei 
concursului de ocupare a posturilor de conducere în învăţământul 
preuniversitar particular, în termen de 30 de zile de la data finalizării 
concursului. 

(7) Directorii unităţilor din învăţământul particular liceal, 
postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma 
concursului, de persoana juridică finanţatoare şi confirmaţi, pe baza 
Metodologiei concursului de ocupare a posturilor de conducere în 
învăţământul preuniversitar particular, în termen de 60 de zile, prin 
ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. 

(8) Directorii unităţilor particulare destinate activităţilor 
extraşcolare sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare.” 
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Art. II. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, 
prevăzut la art. 1451 alin. (5) din Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
cele aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 60 zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
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, se 
completează după cum urmează: 
 

1. După alineatul (8) al articolului 21, se introduc două noi 
alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:  

„(9) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ 
preuniversitar particular se ocupă prin concurs organizat de unitatea 
de învăţământ respectivă, pe baza unei metodologii elaborate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile alin. (1).  

(10) Numirea în funcţiile de conducere din unităţile de 
învăţământ preuniversitar particular este de competenţa persoanei 
juridice finanţatoare şi se face cu respectarea dispoziţiilor Legii 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 

a) directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I – X 
sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare, după câştigarea 
concursului, în urma confirmării, în termen de 30 de zile, de către 
inspectorul şcolar general; 

b) directorii unităţilor din învăţământul particular liceal, 
postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi de persoana 
juridică finanţatoare, după câştigarea concursului, în urma 
confirmării, în termen de 60 de zile, de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului; 
 c) directorii unităţilor particulare destinate activităţilor 
extraşcolare sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare.” 
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2. După alineatul (61) al articolului 51, se introduce un nou 
alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins: 
 „(62) Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor 
şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului didactic din 
unităţile de învăţământ privat se stabilesc de către persoana juridică 
finanţatoare, 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 vor fi în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 30 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Eugen Nicolicea 


