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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 15 alin. (7) din Ordonan˛a

Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, modificat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 43/2004“, excep˛ie ridicat„ de cet„˛eanul
chinez Zhao Li Ón Dosarul nr. 7.248/RF/2004 al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri
sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, deoarece
textul de lege criticat nu contravine normelor constitu˛ionale
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∫i interna˛ionale referitoare la dreptul p„r˛ilor la un proces
echitabil.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.248/RF/2004, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 15
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refuga˛ilor Ón Rom‚nia, modificat„ prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2004“. Excep˛ia a fost ridicat„
de recurenta Zhao Li, cet„˛ean chinez, Óntr-o cauz„ civil„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului formulat Ómpotriva
sentin˛ei prin care Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti a
respins pl‚ngerea Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului Na˛ional
pentru Refugia˛i privind cererea de acordare a statutului de
refugiat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, se arat„
c„ dispozi˛iile art. 15 alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2004, Óncalc„
prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, referitoare la
dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, precum ∫i dispozi˛iile
art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Óntruc‚t
îÓnfr‚ng dreptul petentului la calea de acces a recursului,
cale prev„zut„ de lege, Ón situa˛ia Ón care nu a fost
prezent, din motive ce nu-i sunt imputabile, la termenul la
care a avut loc judecata pe fond a cauzei sale ∫i a fost
pronun˛at„ hot„r‚rea atacabil„ prin recurs, ceea ce
Ónfr‚nge dreptul la un proces echitabil“.
Œn acela∫i sens, se mai precizeaz„ c„ at‚t Ón doctrina
de specialitate, c‚t ∫i Ón jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
∫i a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat c„
îdreptul la un proces echitabil depinde de natura
procedurilor, care trebuie s„ satisfac„ o serie de criterii,
Óntre care ∫i dreptul la ap„rare“.
Dispozi˛iile de lege criticate, care instituie obliga˛ia
p„r˛ilor de a declara recurs Ón termenul de 5 zile de la
pronun˛are Ómpotriva hot„r‚rii instan˛ei de fond, blocheaz„
accesul la aceast„ cale de atac a p„r˛ilor care, din diferite
motive, nu au avut posibilitatea s„ participe la judecarea Ón
fond a cauzei lor, f„r„ nici o justificare ∫i Ómpiedic‚nd,
totodat„, buna desf„∫urare a procesului.
Fa˛„ de situa˛ia de fapt, se precizeaz„ c„ reclamanta
nu a fost prezent„, din motive neimputabile ei, la judecarea
pe fond a pl‚ngerii sale Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i, prin care i s-a respins cererea
de acordare a statutului de refugiat ∫i, Ón consecin˛„, nu a
avut cuno∫tin˛„ despre faptul c„ a fost pronun˛at„ o
hot„r‚re la acela∫i termen ∫i nici despre con˛inutul
acesteia. Or, imposibilitatea declar„rii recursului are, Ón
situa˛ia sa, implica˛ii cu at‚t mai grave, cu c‚t statele
contractante ale Conven˛iei de la Geneva au obliga˛ia de a
asigura investigarea pe fond, cel pu˛in o dat„, a cererii de
protec˛ie a unui cet„˛ean str„in, Ón mod efectiv ∫i nu
formal, a∫a cum este cazul de fa˛„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal
apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 15 alin. (7) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000, devenite art. 16 alin. (7) dup„
republicarea acesteia, Óncalc„ prevederile art. 21 alin. (3)
din Constitu˛ie ∫i ale art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Se precizeaz„, mai Ónt‚i, c„ dispozi˛iile art. 15 alin. (7)
din ordonan˛„ prevedeau, p‚n„ la modificarea lor prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2003, c„ solu˛ia instan˛ei de
fond asupra pl‚ngerii formulate de solicitantul statutului de
refugiat sau a unei forme de protec˛ie umanitar„ putea fi
atacat„ cu recurs îÓn termen de 5 zile de la pronun˛are
pentru cei prezen˛i sau de la comunicare pentru cei lips„“.
Modific„rile intervenite ∫i pretinse a fi neconstitu˛ionale
stabilesc ca termenul de declarare a recursului s„ curg„
exclusiv dup„ pronun˛area hot„r‚rii, indiferent de prezen˛a
contestatorului la pronun˛are.
Noua reglementare restr‚nge dreptul la recurs,
Ónc„lc‚ndu-se astfel dreptul la un proces echitabil,
consacrat de art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Totodat„,
trebuie avute Ón vedere ∫i regulile privitoare la modul de
abordare a cererii solicitantului statutului de refugiat,
adoptate Ón baza Conven˛iei din 1951 ∫i a Protocolului din
1967 privind statutul refugia˛ilor, a∫a cum sunt stabilite Ón
Manualul referitor la proceduri ∫i criterii de determinare a
statutului de refugiat, reeditat la Geneva Ón ianuarie 1992
de Biroul Œnaltului Comisariat al Na˛iunilor Unite pentru
Refugia˛i. Aceste reguli impun statelor respectarea unor
condi˛ii minimale Ón ceea ce prive∫te determinarea statutului
∫i regimului refugia˛ilor, Ón considerarea situa˛iei speciale Ón
care ace∫tia se g„sesc pe teritoriul unui stat str„in.
Œn sensul argument„rii opiniei potrivit c„reia textul de
lege criticat Óncalc„ art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, sunt
invocate ∫i exemple din jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului, respectiv decizii de spe˛„ privind
consecin˛ele judec„rii Ón lips„ asupra respect„rii dreptului la
un proces echitabil (cauza Colozza Ómpotriva Italiei, 1985,
cauza F.C.B. Ómpotriva Italiei, 1991, cauza T. Ómpotriva
Italiei, 1992).
Regulile procedurale speciale referitoare la termenul
legal de exercitare a c„ii de atac a recursului de c„tre
solicitantul statutului de refugiat sunt Ón defavoarea
acestuia, cu at‚t mai mult cu c‚t termenul general de
recurs prev„zut de art. 301 din Codul de procedur„ civil„ —
dreptul comun Ón materie — este de 15 zile de la
comunicarea hot„r‚rii, solicitan˛ii sunt persoane care nu
cunosc, de cele mai multe ori, procedura de judecat„ a
fondului sau a c„ilor de atac, ∫i, nu Ón ultimul r‚nd,
recursul este singura cale de atac ce poate fi exercitat„
Ómpotriva hot„r‚rii instan˛ei de fond. Prin urmare, lipsa
solicitantului la momentul pronun˛„rii hot„r‚rii instan˛ei de
fond, chiar dac„ o cauz„ obiectiv„, neimputabil„ lui, Ól
Ómpiedic„ s„ foloseasc„ singura cale de atac prev„zut„ de
lege, are ca efect refuzul de a avea acces la o instan˛„
de judecat„ care s„ decid„ asupra temeiniciei cererii sale,
astfel fiindu-i pus„ Ón pericol Óns„∫i siguran˛a vie˛ii.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 15 alin. (7) din Oronan˛a Guvernului
nr. 102/2000 este Óntemeiat„, Ón raport cu prevederile
art. 21 din Constitu˛ie.
îManualul privind procedurile ∫i criteriile de determinare
a statutului de refugiat“ (1975, reeditat Ón 1992) precizeaz„
c„ statele au o marj„ larg„ de apreciere a procedurilor
celor mai adecvate pentru determinarea statutului de
refugiat, dar totodat„ recomand„ respectarea unui minim
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de garan˛ii: dac„ solicitantului nu Ói este recunoscut statutul
de refugiat, acestuia trebuie s„ i se acorde un termen Ón
care s„ se pl‚ng„ Ómpotriva hot„r‚rii ini˛iale prin care se
respinsese cererea, la aceea∫i sau la alt„ autoritate,
administrativ„ sau judiciar„, iar pe perioada procedurii de
examinare a pl‚ngerii de c„tre autoritatea competent„,
solicitantului trebuie s„ i se permit„ s„ r„m‚n„ pe teritoriul
statului c„ruia Ói solicit„ statutul de refugiat. Œn mod similar,
nici alte reglement„ri comunitare Ón materie (de exemplu,
Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003
privind normele minimale ale procedurilor de examinare a
cererilor de acordare a statutului de refugiat) nu impun
statelor membre ale Uniunii Europene un anumit tip de
procedur„ de examinare a cererilor de refugiat, ci doar
garan˛iile de natur„ procedural„ ce trebuie acordate
solicitan˛ilor.
Potrivit prevederilor Conven˛iei pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, dar ∫i
jurispruden˛ei Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, îstatele
nu sunt obligate s„ creeze c„i de atac pentru toate
situa˛iile, dar, dac„ totu∫i o fac, au obliga˛ia, Ón temeiul
art. 6 din Conven˛ie, de a asigura respectarea exigen˛elor
unui proces echitabil Ón exercitarea c„ilor de atac astfel
create“.
Or, din aceast„ perspectiv„, textul de lege criticat
limiteaz„, Ón forma sa actual„, posibilitatea formul„rii
recursului numai la cazurile Ón care persoanele Ón cauz„
sunt prezente la pronun˛are. Sus˛in‚ndu-se punctul de
vedere al instan˛ei de judecat„ Ón fa˛a c„reia a fost
invocat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se arat„ c„
limitarea este de natur„ a afecta dreptul de acces la
instan˛„ Ón Óns„∫i substan˛a sa, Ónc„lc‚ndu-se art. 6 din
Conven˛ie.
Œn final, se men˛ioneaz„ c„, Ón sensul constitu˛ionalit„˛ii
textului de lege criticat, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai
pronun˛at, de exemplu prin Decizia nr. 231 din 25 mai
2004, Óns„ examenul de constitu˛ionalitate nu a vizat
prevederile art. 21 din Legea fundamental„, ci alte norme
ale acesteia, apreciate Ón decizia amintit„ a fi respectate.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 16
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia sunt
constitu˛ionale. Astfel, se arat„ c„ dispozi˛iile criticate înu
con˛in norme contrare dreptului p„r˛ilor interesate de a se
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i
intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces
echitabil, precum ∫i de judecarea cauzei lor Óntr-un termen
rezonabil. Procedura pentru acordarea statutului de refugiat
reprezint„ o situa˛ie juridic„ specific„, care nu se poate
confunda cu procedura legal„ pentru solu˛ionarea altor
categorii de cereri, iar legiuitorul poate institui, Ón
considerarea acestei situa˛ii, o procedur„ aparte.“ Œn acest
sens, sunt invocate deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 231/2004 ∫i nr. 417/2004.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3,
10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

3

Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, potrivit
Óncheierii de sesizare, Ól constituie dispozi˛iile art. 15
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 436 din 3
septembrie 2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 323/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, modificat„ prin art. I
pct. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 92 din
31 ianuarie 2004. Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 a fost republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din
1 decembrie 2004, astfel c„, urmare a renumerot„rii
textelor, obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól
constituie dispozi˛iile art. 16 alin. (7) din ordonan˛a
men˛ionat„, care au urm„torul cuprins:
— Art. 16 alin. (7): îŒmpotriva hot„r‚rii instan˛ei,
contestatarul sau Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i poate
declara recurs Ón termen de 5 zile de la pronun˛are. Declararea
recursului Ón termen suspend„ executarea dispozi˛iei de
p„r„sire a teritoriului.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ prevederile art. 21
alin. (3) din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 21 alin. (3): îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“
De asemenea, sunt invocate ∫i prevederile art. 6
paragraful 1 teza Ónt‚i din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ratificat„ de
Rom‚nia prin Legea nr. 30/1994, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
Aceste dispozi˛ii prev„d urm„toarele:
î1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil,
Ón mod public ∫i Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de
c„tre o instan˛„ independent„ ∫i impar˛ial„, instituit„ de lege,
care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale
cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón
materie penal„ Óndreptate Ómpotriva sa. (...).“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ re˛ine urm„toarele:
Dispozi˛iile art. 16 alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 instituie un termen de 5 zile de la pronun˛are,
Ón„untrul c„ruia contestatarul sau Oficiul Na˛ional pentru
Refugia˛i poate declara recurs Ómpotriva hot„r‚rii instan˛ei
ce solu˛ioneaz„ pl‚ngerea Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului
Na˛ional de Refugia˛i de admitere sau de respingere a
cererii de acordare a statutului de refugiat.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
textul de lege criticat Óngr„de∫te dreptul la un proces
echitabil, consacrat de art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie ∫i de
art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, prin aceea
c„ persoana care, din motive neimputabile, nu este
prezent„ la pronun˛area Ón ∫edin˛„ public„ a hot„r‚rii
instan˛ei, ∫i, Ón consecin˛„, nu cunoa∫te solu˛ia pronun˛at„,
nu mai are posibilitatea de a o ataca, termenul legal de
recurs fiind de 5 zile de la pronun˛are.
Curtea observ„ c„ dispozi˛iile de lege atacate au fost
modificate prin art. I pct. 12 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 43/2004, Ón sensul elimin„rii posibilit„˛ii declar„rii
recursului Ón termen de 5 zile de la comunicare, pentru cei
lips„. Totodat„, recursul poate fi declarat ∫i de c„tre Oficiul
Na˛ional al Refugia˛ilor (Ónlocuind procurorul Ón calitatea sa
procesual„ activ„) ∫i are ca efect suspendarea execut„rii
dispozi˛iei de p„r„sire a teritoriului.
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Potrivit notei de fundamentare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 43/2004 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 102/2000, dar ∫i din economia dispozi˛iilor
modificatoare, Ón ansamblul lor, rezult„ c„ procedura de
acordare a statutului de refugiat a fost adaptat„ cerin˛elor
de celeritate ∫i eficien˛„ impuse de specificul domeniului de
reglementare, precum ∫i de legisla˛ia european„ Ón
domeniu, Ón sensul simplific„rii procedurilor pentru
rezolvarea de Óndat„ a cererilor privind acordarea unei
forme de protec˛ie umanitar„, urm„rindu-se totodat„
respectarea minimului de garan˛ii procedurale prev„zute de
actele juridice interna˛ionale Ón materie de refugia˛i.
Curtea constat„ c„ m„sura suprim„rii posibilit„˛ii de
declarare a recursului ∫i de c„tre cei absen˛i Ón termenul
de 5 zile de la comunicare nu este de natur„ a afecta
dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil sau dreptul acestora
la ap„rare, av‚nd Ón vedere specificul de reglementare al
regimului refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Œn acest sens, Curtea
observ„ c„, potrivit art. 301 din Codul de pocedur„ civil„,
îtermenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea
hot„r‚rii, dac„ legea nu dispune altfel“. Or, procedura de
acordare a statutului de refugiat are caracter special,
derogatoriu de la normele dreptului comun, av‚nd Ón
vedere categoria de persoane vizate, precum ∫i cerin˛ele
de celeritate ∫i eficien˛„ proprii domeniului de reglementare.
Caracterul special al procedurii este justificat, de
asemenea, ∫i prin echilibrul pe care legiuitorul trebuie s„-l
men˛in„ Óntre interesul general de a asigura securitatea
na˛ional„ ∫i ordinea public„, pe de o parte, ∫i respectarea
unui minim de garan˛ii al exerci˛iului drepturilor individuale,
pe de alt„ parte. Totodat„, potrivit art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, legiuitorul are competen˛a ca, Ón considerarea
unor situa˛ii deosebite, s„ reglementeze reguli de
procedur„ speciale, evident cu respectarea tuturor
drepturilor garantate constitu˛ional, f„r„ ca prin aceasta s„
se poat„ sus˛ine c„ sunt Ónc„lcate drepturile ∫i libert„˛ile
fundamentale.
Œn acest context, Curtea consider„ c„ limitarea
exercit„rii dreptului de recurs Ón„untrul unui termen de
5 zile ce decurge doar de la momentul pronun˛„rii hot„r‚rii
judec„tore∫ti, indiferent dac„ ∫i din ce motive partea a fost
sau nu prezent„, este justificat„ prin specificul cauzelor
respective, care se solu˛ioneaz„ Ón cadrul unei proceduri
speciale, ce nu afecteaz„ dreputul la un proces echitabil.
Persoanele aflate Ón procedura de acordare a statutului de
refugiat trebuie s„ dea dovad„ de diligen˛„ Ón exercitarea
drepturilor lor, iar absen˛a lor Ón momentul pronun˛„rii
hot„r‚rii judec„tore∫ti, chiar din motive neimputabile
acestora, nu Ómpiedic„ Ón mod obiectiv continuarea
procedurii prin declararea recursului Ón termenul legal.
Accesul liber la justi˛ie ∫i dreptul la ap„rare — aspecte
esen˛iale ale dreptului la un proces echitabil — sunt
asigurate prin respectarea cerin˛elor procedurale specifice
(citarea p„r˛ilor, publicitatea ∫edin˛elor de judecat„ etc.),
precum ∫i prin reglementarea c„ii de atac a recursului,
care, Óns„, conform art. 129 din Constitu˛ie, se exercit„ Ón
condi˛iile legii.
Curtea constat„, totodat„, c„ Ón urma modific„rii art. 16
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 prin art. I
pct. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2004, recursul
formulat Ón termen a dob‚ndit efect suspensiv. Œn aceste
condi˛ii, interesul solicitantului de a urm„ri solu˛ia instan˛ei

de judecat„ ∫i de a o ataca, dac„ este nemul˛umit, este
cu at‚t mai evident ∫i justificat, de vreme ce declararea
recursului Ón termenul legal suspend„ executarea dispozi˛iei
de p„r„sire a teritoriului.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile autoarei excep˛iei
referitoare la obliga˛iile statelor contractante ale Conven˛iei
din 28 iulie 1951 privind statutul refugia˛ilor de a asigura
judecarea Ón fond, cel pu˛in o dat„, Ón mod concret ∫i nu
formal, a cererii de acordare a unei forme de protec˛ie
condi˛ionat„, Curtea observ„ c„ ∫i acestea sunt
neÓntemeiate. Potrivit prevederilor art. 32 din Conven˛ia
privind statutul refugia˛ilor, ratificat„ prin Legea nr. 46/1991,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 148 din 17 iulie 1991, î1. Statele contractante nu vor
expulza un refugiat care se g„se∫te Ón mod legal pe teritoriul
lor dec‚t pentru ra˛iuni de securitate na˛ional„ sau de ordine
public„.
2. Expulzarea unui asemenea refugiat nu va avea loc dec‚t
Ón executarea unei hot„r‚ri adoptate conform procedurii
prev„zute de lege. Refugiatului va trebui s„ i se permit„, Ón
afara cazului Ón care ra˛iuni imperioase privind securitatea
na˛ional„ se opun, s„ prezinte probe Ón ap„rarea sa, s„ poat„
face recurs ∫i s„ poat„ fi reprezentat Ón acest scop, Ón fa˛a unei
autorit„˛i competente sau Ón fa˛a uneia sau mai multor
persoane special desemnate de autoritatea competent„.
3. Statele contractante vor acorda unui asemenea refugiat
un termen rezonabil pentru a-i permite s„ Óncerce s„ fie admis
legal Óntr-o alt„ ˛ar„. Statele contractante pot aplica, Ón cadrul
acestui termen, m„surile de ordine intern„ pe care le vor
considera oportune.“
Curtea constat„ c„ at‚t prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 102/2000, Ón ansamblul s„u, c‚t ∫i textul de
lege criticat, Ón special, nu con˛in norme contrare
prevederilor conven˛ionale men˛ionate. Œmpotriva hot„r‚rii
Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i de respingere a cererii
de acordare a statutului de refugiat solicitantul poate
formula pl‚ngere Ón fa˛a instan˛ei de judecat„, Ón termen
de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare a
acesteia, iar hot„r‚rea instan˛ei poate fi atacat„, la r‚ndul
ei, cu recurs, Ón condi˛iile prev„zute de art. 16 alin. (7). Pe
de alt„ parte, solicitantul nu este supus riscului de a fi
expulzat ∫i returnat p‚n„ la Óncheierea procedurii Ón mod
definitiv ∫i irevocabil, deoarece recursul este suspensiv de
executare a dispozi˛iei de p„r„sire a teritoriului. Astfel,
Curtea observ„ c„ at‚t drepturile procedurale ale
solicitantului, c‚t ∫i principiul nereturn„rii sunt garantate ∫i
nu contravin prevederilor Conven˛iei din 28 iulie 1951
privind statutul refugia˛ilor ∫i nici altor documente juridice
interna˛ionale Ón materie de refugia˛i, referitoare la minimul
de garan˛ii procedurale pe care Rom‚nia, Ón calitate de
stat parte, are obliga˛ia s„ le asigure.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile autoarei excep˛iei referitoare
la doctrina de specialitate, precum ∫i solu˛iile de spe˛„ din
jurisprunden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului privind
dreptul la un proces echitabil, indicate de instan˛a de
judecat„ Ón fa˛a c„reia a fost invocat„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate, Curtea apreciaz„ c„ aceste sus˛ineri
nu au relevan˛„. Aspectele particulare cauzelor men˛ionate
vizeaz„ judecarea ∫i condamnarea Ón lips„ a reclamantului,
f„r„ ca procedura de citare a acestuia s„ fie legal ∫i
efectiv Óndeplinit„, Ón vreme ce situa˛ia solicitantului
statutului de refugiat din prezenta cauz„ este diferit„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2002
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de cet„˛eanul chinez Zhao Li Ón Dosarul
nr. 7.248/RF/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 4 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a concursului
pentru ocuparea func˛iilor de inspector ∫colar general/inspector ∫colar general adjunct
din inspectoratele ∫colare ∫i de director al casei corpului didactic
Œn temeiul art. 142, al art. 143 alin. (1) ∫i (2) ∫i al art. 144 alin. (1) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 20 alin. (2) ∫i (3), al art. 24 ∫i 31 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de organizare ∫i
desf„∫urare a concursului pentru ocuparea func˛iilor de
inspector ∫colar general/inspector ∫colar general adjunct din
inspectoratele ∫colare ∫i de director al casei corpului
didactic, cuprins„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Cu data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ prevederile Ordinului ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii nr. 4.364/2001 privind Metodologia de organizare

∫i desf„∫urare a concursului pentru func˛iile de inspector
∫colar general/general adjunct la inspectoratul ∫colar ∫i de
director al casei corpului didactic.
Art. 3. — Direc˛ia general„ managementul resurselor
umane din Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i
inspectoratele ∫colare vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 28 octombrie 2005.
Nr. 5.351.
ANEX√

METODOLOGIA
de organizare ∫i desf„∫urare a concursului pentru ocuparea func˛iilor de inspector ∫colar general/inspector ∫colar
general adjunct din inspectoratele ∫colare ∫i de director al casei corpului didactic
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta metodologie este elaborat„ pe baza
prevederilor art. 142, ale art. 143 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale

art. 144 alin. (1) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum
∫i ale art. 20 alin. (2) ∫i (3) ∫i ale art. 24 ∫i 31 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 2. — La concursul pentru ocuparea func˛iilor de
inspector ∫colar general/inspector ∫colar general adjunct de
la inspectoratul ∫colar ∫i de director al casei corpului
didactic poate candida personalul didactic care Óndepline∫te,
cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) este absolvent al unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
superior de lung„ durat„, cu diplom„ de licen˛„ sau
echivalent„;
b) este personal didactic titular Ón Ónv„˛„m‚nt ∫i are
gradul didactic I sau titlul ∫tiin˛ific de doctor;
c) are o vechime Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de cel
pu˛in 8 ani, din care cel pu˛in 4 Ón ultimii 10 ani;
d) a ob˛inut calificativul îfoarte bine“ Ón ultimii 4 ani;
e) are recomandare/caracterizare (aceasta vizeaz„
calit„˛ile profesionale, manageriale ∫i morale) din partea
consiliului profesoral al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt sau din
partea consiliului de administra˛ie al inspectoratului ∫colar
ori recomandarea senatului universit„˛ii sau a organului de
conducere al institu˛iei, Ón cazul Ón care candidatul Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón condi˛iile prev„zute la art. 101
alin. (1)—(3) din Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
f) dovede∫te calit„˛i Ón activitatea didactic„ ∫i Ón func˛ii
de conducere, Óndrumare ∫i control anterioare, Ón sistemul
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar;
g) este apt din punct de vedere medical pentru
Óndeplinirea func˛iei, conform prevederilor art. 4 din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
h) la data sus˛inerii concursului, are v‚rsta cu cel pu˛in
4 ani mai mic„ dec‚t v‚rsta maxim„ de pensionare pentru
munca depus„ ∫i limita de v‚rst„.
CAPITOLUL II
Organizarea concursului
Art. 3. — (1) Concursul pentru ocuparea func˛iilor de
inspector ∫colar general/inspector ∫colar general adjunct de
la inspectoratul ∫colar ∫i de director la casa corpului
didactic se organizeaz„ de c„tre Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(2) Secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
din Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii stabile∫te perioada de
organizare ∫i desf„∫urare a concursului. Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii anun˛„ Ón presa central„ ∫i inspectoratul ∫colar
Ón presa local„, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte, organizarea
concursului ∫i condi˛iile referitoare la Ónscrierea ∫i
participarea la concurs a candida˛ilor.
(3) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i inspectoratul
∫colar afi∫eaz„ la sediile proprii perioada de Ónscriere,
metodologia de concurs (inclusiv anexele nr. 1—7) ∫i lista
documentelor necesare Ónscrierii la concurs.
(4) Œnscrierea la concurs se Óncheie cu 15 zile Ónaintea
datei de sus˛inere a concursului. Sunt acceptate la
Ónscriere numai dosarele candida˛ilor care Óntrunesc integral
condi˛iile prev„zute Ón prezenta metodologie. Lista acestora,
vizat„ de consilierul juridic al inspectoratului ∫colar, se
afi∫eaz„ la sediul inspectoratului ∫colar.
Art. 4. — Dosarul de Ónscriere la concurs se depune la
inspectorul ∫colar pentru managementul resurselor umane
de la inspectoratul ∫colar ∫i trebuie s„ con˛in„:
a) cerere de Ónscriere;

b) curriculum vitae, redactat dup„ modelul comun
european, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.021/2004 (anexa nr. 1), la care se anexeaz„
documente doveditoare;
c) copii, certificate îconform cu originalul“ de c„tre
conducerea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt/institu˛iei de la care
provine candidatul, ale:
1. certificatului de na∫tere ∫i, dup„ caz, ale certificatului
de c„s„torie;
2. actului de titularizare Ón Ónv„˛„m‚nt;
3. adeverin˛elor/certificatelor/diplomelor de acordare a
gradelor didactice/titlului ∫tiin˛ific de doctor;
4. carnetului de munc„ sau documentului echivalent,
completat la zi, eliberat de unitatea de Ónv„˛„m‚nt/institu˛ia
de la care provine candidatul, Ón conformitate cu art. 34,
alin. (5) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
5. hot„r‚rilor judec„tore∫ti, pentru persoanele care ∫i-au
schimbat numele din diferite motive;
d) copii legalizate ale actelor de studii (diploma de
licen˛„ sau echivalent„ ∫.a.); legalizarea acestora se face
la notariat sau la alte autorit„˛i Ónvestite cu acest drept;
e) adeverin˛„ de vechime efectiv„ Ón Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar care s„ ateste Óndeplinirea condi˛iilor
prev„zute la art. 2 lit. c) (Ón original);
f) adeverin˛„ ce cuprinde calificativele pentru ultimii 4
ani (Ón original);
g) recomandarea/caracterizarea consiliului profesoral al
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt sau a consiliului de administra˛ie al
inspectoratului ∫colar ori recomandarea senatului
universit„˛ii sau a organului de conducere al institu˛iei, Ón
cazul Ón care candidatul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
condi˛iile prev„zute la art. 101 alin. (1)—(3) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare (Ón
original);
h) adeverin˛a medical„, Ón original, eliberat„ Ón
conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
i) declara˛ie pe propria r„spundere sau adeverin˛„, Ón
original, care s„ ateste c„ nu a desf„∫urat poli˛ie politic„;
j) cazier judiciar, Ón original;
k) cerere scris„ privind limba str„in„, de circula˛ie
interna˛ional„, Ón care dore∫te s„ sus˛in„ proba de concurs
prev„zut„ la art. 12 lit. b);
l) oferta managerial„ a candidatului pentru postul pentru
care candideaz„, depus„ Ón plic sigilat;
m) opisul dosarului, Ón dublu exemplar; un exemplar se
restituie, sub semn„tur„, persoanei care a depus dosarul.
NOT√: Œn dosar se numeroteaz„ fiecare fil„, iar num„rul
total de file se consemneaz„ Ón opis.
Art. 5. — (1) Dosarul este Ónregistrat dac„ sunt
respectate Ón totalitate condi˛iile prev„zute la art. 4. Dup„
Ónregistrare nu se admite completarea cu documente a
dosarului de concurs.
(2) Œn caz de respingere, motivele sunt consemnate Ón
opisul dosarului, care este semnat de inspectorul ∫colar
pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul
∫colar ∫i de persoana care depune dosarul.
(3) Un reprezentant al inspectoratului ∫colar, desemnat
de inspectorul ∫colar general prin decizie scris„, depune la
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direc˛ia general„ de resort din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, cu 12 zile Ónaintea concursului, lista candida˛ilor
∫i dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul
juridic al inspectoratului ∫colar.
Art. 6. — Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii nume∫te, prin
ordin, Ón termen de 10 zile de la anun˛area concursului,
comisia de elaborare a subiectelor ∫i comisia de concurs.
Art. 7. — (1) Comisia de elaborare a subiectelor de
concurs pentru ocuparea func˛iei de inspector ∫colar
general/inspector ∫colar general adjunct al inspectoratului
∫colar, respectiv director al casei corpului didactic, are
urm„toarea componen˛„:
• pre∫edinte — secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar;
• membri: directorul general/director de la Direc˛ia
general„ managementul resurselor umane din Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i c‚te un inspector de specialitate
din cadrul Direc˛iei generale Ónv„˛„m‚nt preuniversitar din
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru fiecare limb„
str„in„ aleas„ de candida˛i;
• secretar — un inspector de specialitate/consilier de la
Direc˛ia general„ managementul resurselor umane din
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs
elaboreaz„:
— un set de 100 de itemi din legisla˛ia ∫colar„;
— un set de 100 de itemi din managementul
educa˛ional ∫i administrativ;
— un set de c‚te 40 de itemi din managementul
educa˛ional pentru fiecare limb„ str„in„ aleas„ de
candida˛i.
Art. 8. — (1) Comisia de concurs pentru ocuparea
func˛iei de inspector ∫colar general al inspectoratului ∫colar
are urm„toarea componen˛„:
• pre∫edinte — secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar;
• membri: 3 inspectori ∫colari generali de la
inspectoratele ∫colare ∫i un director general/director cu
competen˛e Ón domeniu din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de
un inspector de specialitate/consilier de la Direc˛ia general„
managementul resurselor umane din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(3) Ca observatori particip„ c‚te un reprezentant
desemnat de federa˛iile sindicale reprezentative la nivel de
ramur„ Ónv„˛„m‚nt, care au organiza˛ii sindicale Ón
jude˛ul/municipiul Bucure∫ti pentru care se organizeaz„
concursul.
Art. 9. — (1) Comisia de concurs pentru ocuparea
func˛iei de inspector ∫colar general adjunct al
inspectoratului ∫colar ∫i director al casei corpului didactic
are urm„toarea componen˛„:
• pre∫edinte — secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar;
• membri: 3 inspectori ∫colari generali de la
inspectoratele ∫colare, dintre care unul este inspectorul
∫colar general al inspectoratului ∫colar pentru care se
organizeaz„ concursul, ∫i un director general/director cu
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competen˛e Ón domeniu din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de
un inspector de specialitate/consilier de la Direc˛ia general„
managementul resurselor umane din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(3) Ca observatori particip„ c‚te un reprezentant
desemnat de federa˛iile sindicale reprezentative la nivel de
ramur„ Ónv„˛„m‚nt, care au organiza˛ii sindicale Ón
jude˛ul/municipiul Bucure∫ti pentru care se organizeaz„
concursul.
Art. 10. — Comisiile de concurs prev„zute la art. 8 ∫i 9
au urm„toarele atribu˛ii:
— stabilesc, Ón ziua concursului, subiectele pentru testul
gril„, select‚nd dintre itemii elabora˛i de comisia prev„zut„
la art. 7;
— noteaz„ fiecare candidat la fiecare prob„ a
concursului;
— stabilesc planul interviului ∫i realizeaz„ interviul.
Art. 11. — Secretarul ∫i observatorii particip„ la
activit„˛ile comisiilor, dar nu se implic„ Ón examinarea ∫i
evaluarea candida˛ilor. Observatorii au dreptul s„-∫i exprime
men˛iunile privind corectitudinea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii
concursului, Ón procesul-verbal men˛ionat la art. 15.
CAPITOLUL III
Probele de concurs ∫i evaluarea candida˛ilor
Art. 12. — Concursul pentru ocuparea func˛iilor de
inspector ∫colar general/inspector ∫colar general adjunct de
la inspectoratul ∫colar ∫i de director la casa corpului
didactic cuprinde 3 probe:
a) evaluarea curriculumului vitae:
— analiza ∫i evaluarea rezultatelor ob˛inute Ón educa˛ie
∫i formare, a aptitudinilor ∫i a competen˛elor personale, pe
baza itemilor ∫i punctajului din anexa nr. 2. Punctajul
maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al
comisiei). Punctajul minim de promovare a probei este de
35 de puncte;
b) sus˛inerea unui test gril„, utiliz‚nd calculatorul
Testul const„ Ón:
1. rezolvarea a 10 itemi: 5 itemi din legisla˛ia ∫colar„ ∫i
5 itemi din managementul educa˛ional ∫i administrativ,
dintre care 3 itemi vor fi formula˛i Ón limba str„in„ aleas„
de candidat. Fiecare item este punctat cu 0,75 puncte;
2. expedierea, la o adres„ e-mail indicat„ de comisie,
a testului rezolvat (2,50 puncte)
Punctajul
maxim
este
de
50
de
puncte
(10 puncte/membru al comisiei), iar cel minim de
promovare a probei este de 35 de puncte. Durata de
sus˛inere a testului este de o or„;
c) interviu:
— interviu Ón fa˛a comisiei de concurs, care apreciaz„
calitatea ∫i sus˛inerea ofertei manageriale, precum ∫i
r„spunsul la Óntreb„rile referitoare la inspec˛ia ∫colar„,
legisla˛ia ∫colar„, managementul educa˛ional ∫i deontologia
profesional„, pe baza itemilor ∫i a punctajului din
anexa nr. 4.
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Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/
membru al comisiei). Punctajul minim de promovare a
probei este de 35 de puncte.
Punctajul minim de promovare a concursului este de
105 puncte (c‚te 35 de puncte/prob„ concurs).
CAPITOLUL IV
Desf„∫urarea concursului
Art. 13. — (1) Concursul se desf„∫oar„ la sediul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(2) Programul de desf„∫urare a concursului se stabile∫te
de secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i se
anun˛„ inspectoratelor ∫colare pentru care se organizeaz„
concurs, cu 10 zile Ónaintea datei de sus˛inere a
concursului.
(3) Schimb„rile care pot surveni, din motive obiective,
privind locul, data ∫i programul de desf„∫urare a
concursului sunt aduse la cuno∫tin˛„ candida˛ilor ∫i
observatorilor, Ón scris, cu cel pu˛in 48 de ore Ónaintea
acestuia, de c„tre persoanele Ómputernicite din cadrul
ministerului. Œn situa˛ii excep˛ionale, c‚nd termenul de
48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilit„˛ii
desf„∫ur„rii concursului se consemneaz„ de secretarul
comisiei Óntr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei
de concurs ∫i de observatori.
(4) Reprogramarea concursului se face Ón baza
comunic„rii Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ónso˛it„ de
copia procesului-verbal de constatare a imposibilit„˛ii
desf„∫ur„rii concursului la data stabilit„.
CAPITOLUL V
Stabilirea ∫i afi∫area rezultatelor
Art. 14. — (1) Evaluarea probelor de concurs se face
de pre∫edintele comisiei de concurs ∫i de membrii
acesteia, Ón plenul comisiei, prin acordarea de puncte,
potrivit itemilor men˛iona˛i Ón anexele nr. 2, 3 ∫i 4.
(2) Punctajul acordat la fiecare prob„, pentru fiecare
candidat, va fi consemnat Ón borderoul de notare prev„zut
Ón anexa nr. 5.
(3) Sunt declara˛i admi∫i candida˛ii care au realizat
punctajul minim de promovare pentru fiecare prob„,
respectiv au totalizat 105 puncte.
(4) Candida˛ii declara˛i admi∫i la concursul pentru
ocuparea func˛iei de inspector ∫colar general sunt eligibili
pentru ocuparea acestei func˛ii.
Art. 15. — Secretarul comisiei de concurs Óntocme∫te
procesul-verbal Ón care consemneaz„ desf„∫urarea ∫i
rezultatele concursului, precum ∫i men˛iunile persoanelor
desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de
pre∫edintele comisiei, de membrii acesteia ∫i de persoanele
desemnate ca observatori.
Art. 16. — Rezultatele concursului se afi∫eaz„, Ón
ordinea descresc„toare a punctajelor totale ob˛inute de
candida˛i, la sediul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, dup„
Óncheierea concursului, Ón aceea∫i zi.

Art. 17. — (1) Eventualele contesta˛ii la hot„r‚rile
comisiei de concurs se adreseaz„ ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii ∫i se depun, Ón termen de 5 (cinci) zile lucr„toare
de la afi∫area rezultatelor concursului, la registratura
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii. Hot„r‚rea ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii este definitiv„ ∫i se comunic„, Ón
termen de 7 zile lucr„toare, contestatarului.
(2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui
candidat.
(3) Rezultatele finale, dup„ solu˛ionarea contesta˛iilor, se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(4) Dintre candida˛ii admi∫i, dup„ solu˛ionarea
contesta˛iilor, la concursul pentru ocuparea func˛iei de
inspector ∫colar general adjunct la inspectoratul
∫colar/director la casa corpului didactic este declarat reu∫it
candidatul care a ob˛inut cel mai mare punctaj.
(5) Lista candida˛ilor admi∫i, dup„ solu˛ionarea
contesta˛iilor, la concursul pentru ocuparea func˛iei de
inspector ∫colar general la inspectoratul ∫colar, redactat„ Ón
ordinea descresc„toare a punctajelor totale ob˛inute de
candida˛i, se transmite, Ón termen de 24 de ore, institu˛iei
prefectului din jude˛ul pentru care s-a organizat concursul.
Lista va fi Ónso˛it„ de C.V.-ul candida˛ilor.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii finale
Art. 18. — Numirea Ón func˛ia de inspector ∫colar
general la inspectoratul ∫colar se face, la propunerea
prefectului din jude˛ul pentru care s-a organizat concursul,
prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, dintre
candida˛ii declara˛i admi∫i la concursul pentru ocuparea
func˛iei de inspector ∫colar general de la inspectoratul
∫colar, Ón conformitate cu prevederile art. 25 din Legea
nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului.
Art. 19. — Numirea candida˛ilor declara˛i reu∫i˛i la
concursul pentru ocuparea func˛iilor de inspector ∫colar
general adjunct de la inspectoratul ∫colar ∫i de director la
casa corpului didactic se face prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii, dup„ expirarea perioadei de
depunere ∫i de rezolvare a contesta˛iilor.
Art. 20. — (1) Inspectorul ∫colar general Óncheie cu
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii un contract de management
educa˛ional, ale c„rui condi˛ii contractuale sunt reevaluate
o dat„ la 4 (patru) ani.
(2) Inspectorul ∫colar general Óncheie un contract de
management educa˛ional cu inspectorul ∫colar general
adjunct ∫i cu directorul casei corpului didactic afla˛i Ón
subordonarea sa. Condi˛iile contractuale sunt reevaluate o
dat„ la 4 (patru) ani.
Art. 21. — Membrii comisiilor de concurs, precum ∫i
persoanele desemnate ca observatori, Ónainte de
desf„∫urarea concursului, vor declara pe propria
r„spundere c„ nu au Ón r‚ndul candida˛ilor rude sau afini
p‚n„ la gradul IV inclusiv ori rela˛ii conflictuale cu vreun
candidat.
Art. 22. — Anexele nr. 1—7*) fac parte integrant„ din
prezenta metodologie.

*) Anexele nr. 1—7 sunt reproduse Ón facsimil.
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