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Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 4.597/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

 

 

În temeiul prevederilor art.257, art.258 și art.259 alin. (3) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1074/DGMRUS/24.08.2021 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, cu modificările ulterioare, 

 

Ministrul Educației 

emite prezentul ordin:  

 

I. Anexa la Ordinul  nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat publicat în Monitorul Oficial nr. 771 

bis/10.08.2021 se modifică  și se completează după cum urmează:  

1. La art. 8, alin. (1), lit. (n), după pct. 3 se adaugă un nou punct, punctul 4 și va avea 

următorul conținut:  

,, 4. avizele prevăzute la art. 24 alin (2) și (3)  din prezenta metodologie." 

2. La art. 12 alin. (4) de modifică și va avea următorul conținut: 

”Bibliografia pentru concurs, elaborată de către Ministerul Educației, constituie anexa 12 la 

prezenta metodologie.”  

3. La articolul 24,  alin. (2) și alin (3) se modifică și vor avea următorul conținut:  

,, (2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ 

cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile 

minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se 

face cu avizul scris și motivat al organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în 

Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea 

Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, emis în vederea numirii și comunicat conform 

anexei 8. 

 (3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul seminariilor și liceelor 

teologice, se face după obținerea avizului scris și motivat al cultului respectiv, emis în vederea 

numirii și comunicat conform anexei 8. " 
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4. Articolul 36 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.” 

 

II.Anexa 8 la Anexa metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  

se modifică și se înlocuiește cu anexa 1 la  prezentul ordin .  

 

III. Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului 

Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRU, 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

București, 

Nr:……………….din data:…………2021 

 


