PARTEA

Anul 174 (XVIII) — Nr. 181

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Vineri, 24 februarie 2006

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE

235.

Pagina

236. — Hot„r‚re privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea

Decizia nr. 105 din 9 februarie 2006 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 215 alin. 3 din Codul penal ............................

219.

Nr.

contraven˛iilor Ón domeniul oper„rii sta˛iilor de
1–3

radiocomunica˛ii .........................................................

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

— Hot„r‚re privind alocarea unei sume
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, pentru organizarea a dou„ reuniuni
interna˛ionale ............................................................

ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

3

— Hot„r‚re privind schimbarea regimului juridic al
unor imobile situate Ón jude˛ul Neam˛ ...................

4

DECIZII

ALE

5–6

3.142. — Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
privind aprobarea Metodologiei de organizare ∫i
desf„∫urare a concursului pentru ocuparea
func˛iilor de director ∫i director adjunct din unit„˛ile

CURﬁII

de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat .....................

6–16

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 105
din 9 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, excep˛ie

ridicat„ de Gabriel Constantin Apostu Ón Dosarul
nr. 1.048/P/2005 al Tribunalului Gala˛i.
La apelul nominal se prezint„, personal, partea
Gheorghe Iosub, lips„ fiind autorul excep˛iei ∫i celelalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Partea prezent„ depune la dosar un memoriu Ón care
este prezentat„ situa˛ia de fapt a cauzei deduse judec„˛ii,
l„s‚nd la aprecierea Cur˛ii solu˛ionarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, invoc‚nd
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jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie ∫i
apreciind c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.048/P/2005, Tribunalul Gala˛i a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de inculpatul Gabriel Constantin Apostu Ón dosarul
de mai sus.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate sunt
neconstitu˛ionale, deoarece prin incriminarea unor fapte ce
˛in de activitatea comercial„ se instituie o sanc˛iune penal„
ce nesocote∫te libertatea comer˛ului ∫i libertatea
contractual„, Ón condi˛iile Ón care, Ón opinia sa, o eventual„
eroare contractual„ sau neÓndeplinirea unei obliga˛ii
contractuale poate fi sanc˛ionat„ doar Ón materie civil„. Œntr-o
atare situa˛ie, aplicarea unor sanc˛iuni penale contravine
prevederilor constitu˛ionale ale art. 11 ∫i 20, prin raportare
la art. 1 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
precum ∫i ale art. 45 referitoare la libertatea economic„ ∫i
ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie referitoare la
asigurarea de c„tre statul rom‚n a libert„˛ii comer˛ului.
Tribunalul Gala˛i ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate nu Óngr„desc libertatea
comer˛ului, ci, dimpotriv„, Óncurajeaz„ exercitarea drepturilor
cu bun„-credin˛„, ceea ce trebuie s„ stea la baza
manifest„rii lor, protej‚ndu-i, deopotriv„, pe to˛i participan˛ii
la Óncheierea ∫i derularea actelor comerciale.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale,
consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„.
Avocatului Poporului consider„ c„ textul de lege
criticat nu sanc˛ioneaz„ neÓndeplinirea unei obliga˛ii
contractuale, ci Ón∫el„ciunea practicat„ la Óncheierea sau
executarea unui contract, f„r„ ca aceasta s„ reprezinte o
atingere adus„ prevederilor constitu˛ionale invocate, a∫a
cum a statuat ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin deciziile
nr. 58/2003, nr. 215/2005 ∫i nr. 391/2005.
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, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la

prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea 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, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 215 alin. 3 din Codul penal, cu urm„torul
con˛inut: îInducerea sau men˛inerea Ón eroare a unei
persoane cu prilejul Óncheierii sau execut„rii unui contract,
s„v‚r∫it„ Ón a∫a fel Ónc‚t, f„r„ aceast„ eroare, cel Ón∫elat nu ar
fi Óncheiat sau executat contractul Ón condi˛iile stipulate, se
sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alineatele precedente,
dup„ distinc˛iile acolo ar„tate.“
Œn sus˛inerea excep˛iei, autorul acesteia consider„ c„
dispozi˛iile legale atacate contravin prevederilor
constitu˛ionale ale art. 11 privind dreptul interna˛ional ∫i
dreptul intern, ale art. 20 referitor la tratatele interna˛ionale
privind drepturile omului, ale art. 45 privind libertatea
economic„ ∫i ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la
libertatea comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
protec˛ie. Totodat„, apreciaz„ c„ prevederile legale criticate
contravin ∫i art. 1 din Protocolul adi˛ional nr. 4 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitor la interzicerea priv„rii de libertate
pentru datorii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 215 alin. 3, sub
aspectul acelora∫i critici de neconstitu˛ionalitate ca ∫i Ón
prezenta cauz„, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at,
prin Decizia nr. 215 din 14 aprilie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 478 din 7 iunie
2005, Ón sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a
re˛inut c„ alin. 3 al art. 215 din Codul penal incrimineaz„
Ón∫el„ciunea ca o grav„ fapt„ antisocial„ contra
patrimoniului, const‚nd Ón Ón∫elarea Óncrederii participan˛ilor
la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil Ón
cadrul acestora. De altfel, Ón toate sistemele de drept
Ón∫el„ciunea ori escrocheria este o fapt„ incriminat„ ∫i
sever sanc˛ionat„.
Cu privire la Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 45 ∫i ale art. 135 alin. (2) lit. a), s-a re˛inut c„, a∫a
cum rezult„ din chiar con˛inutul textului criticat, elementul
material al infrac˛iunii de Ón∫el„ciune are drept premis„ o
ac˛iune ∫i, respectiv, o omisiune care induce cocontractantul
Óntr-o eroare determinant„ la Óncheierea ori executarea
actului. Dac„ eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi
Óncheiat sau executat Ón condi˛iile respective. Prin urmare,
nu poate fi confundat„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune cu
neexecutarea unei obliga˛ii contractuale. De aceea,
invocarea dispozi˛iilor constitu˛ionale men˛ionate, precum ∫i
a celor ale art. 11 din Pactul interna˛ional cu privire la
drepturile civile ∫i politice, privitoare la interzicerea
sanc˛ion„rii penale a neexecut„rii unei obliga˛ii contractuale,
este total nepertinent„.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ justifice
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele ∫i solu˛ia
acestei decizii r„m‚n valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
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Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Gabriel Constantin Apostu Ón Dosarul nr. 1.048/P/2005 al Tribunalului Gala˛i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru organizarea a dou„ reuniuni interna˛ionale
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.366/2005 privind exercitarea de c„tre Rom‚nia a
pre∫edin˛iei Comitetului Mini∫trilor al Consiliului Europei Ón perioada 15 noiembrie 2005 — 15 mai 2006 ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 1.164/2005 privind organizarea Reuniunii mini∫trilor mediului din statele membre ale Organiza˛iei Cooper„rii
Economice a M„rii Negre (OCEMN), precedat„ de reuniunea Grupului de lucru privind mediul Ónconjur„tor,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 778.000 lei
(RON) la capitolul 74.01 îProtec˛ia mediului“, titlul II îBunuri
∫i servicii“, articolul 20 01 îBunuri ∫i servicii“, Ón vederea
organiz„rii Ón anul 2006 a Reuniunii mini∫trilor mediului din
statele membre ale Organiza˛iei Cooper„rii Economice a
M„rii Negre (OCEMN), precedat„ de reuniunea Grupului de
lucru privind mediul Ónconjur„tor, precum ∫i a Conferin˛ei
regionale îProvoc„ri de mediu Ón contextul actual“.
(2) Repartizarea sumei prev„zute la alin. (1) pe cele
dou„ ac˛iuni se face Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii

Guvernului nr. 1.366/2005 ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.164/2005.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 219.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 181/24.II.2006
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate Ón jude˛ul Neam˛
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al
art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor p„r˛i din
imobilele identificate potrivit datelor prev„zute la nr. crt. 1 ∫i
2 din anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al
municipiului Piatra-Neam˛ ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Municipiului Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea imobilului — trecut Ón
domeniul public al statului conform Hot„r‚rii Consiliului

Local al Municipiului Piatra-Neam˛ nr. 10/2005, identificat
potrivit datelor prev„zute la nr. crt. 3 din anex„, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neam˛,
jude˛ul Neam˛, Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
prevederilor art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 235.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate Ón jude˛ul Neam˛ al c„ror regim juridic se schimb„

Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

1. Municipiul PiatraNeam˛, bd. Nicolae
D„sc„lescu nr. 239,
jude˛ul Neam˛
2. Municipiul PiatraNeam˛, bd. Nicolae
D„sc„lescu nr. 239,
jude˛ul Neam˛
3. Municipiul PiatraNeam˛, Punctul V„leni,
jude˛ul Neam˛

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Piatra-Neam˛,
— imobil 328 (par˛ial)
Consiliul Local al Municipiului — cod 8.29.09
Piatra-Neam˛
— nr. M.F. 106.938

Suprafa˛a terenului = 4.250 m2

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Piatra-Neam˛,
— imobil 560 (par˛ial)
Consiliul Local al Municipiului — cod 8.29.09
Piatra-Neam˛
— nr. M.F. 106.939

Suprafa˛a terenului = 42.200 m2

Municipiul PiatraNeam˛,
Consiliul Local
al Municipiului
Piatra-Neam˛

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

— nr. cadastral 48/391/1 Suprafa˛a terenului = 100.000 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor Ón domeniul oper„rii sta˛iilor de radiocomunica˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 2 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re are ca scop stabilirea
cadrului legal pentru desf„∫urarea activit„˛ii de control al
persoanelor care opereaz„ sta˛ii de radiocomunica˛ii din
Rom‚nia, precum ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor din
domeniul oper„rii sta˛iilor de radiocomunica˛ii.
(2) Reglementarea acestei activit„˛i are drept scop
utilizarea eficient„ a spectrului de frecven˛e radio ∫i
evitarea apari˛iei perturba˛iilor electromagnetice.
Art. 2. — Constituie contraven˛ii Ón domeniul oper„rii
sta˛iilor de radiocomunica˛ii urm„toarele fapte:
a) operarea Ón vederea coordon„rii activit„˛ii de
radiocomunica˛ii sau operarea sta˛iilor de radiocomunica˛ii,
dup„ caz, apar˛in‚nd serviciilor mobil maritim ∫i pe c„ile de
naviga˛ie interioar„, fix ∫i mobil aeronautic, mobil terestru,
amator de c„tre persoane care nu de˛in ori c„rora le-au
fost suspendate certificatele de operator de sta˛ii de
radiocomunica˛ii/autoriza˛iile Ón serviciul de amator eliberate,
Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare;
b) operarea unei sta˛ii de radiocomunica˛ii apar˛in‚nd
serviciilor mobil maritim ∫i pe c„ile de naviga˛ie interioar„,
fix ∫i mobil aeronautic, mobil terestru, amator f„r„ a de˛ine
certificatul corespunz„tor de operator/autoriza˛ia Ón serviciul
de amator, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de
reglement„rile legale Ón vigoare;
c) nerespectarea regulilor de procedur„ a desf„∫ur„rii
traficului de radiocomunica˛ii;
d) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite
semnale ori mesaje neidentificabile de la sta˛iile de
radiocomunica˛ii, precum ∫i de semnale false, Ón∫el„toare
sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de
apel, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de reglement„rile
legale Ón vigoare;
e) intrarea Ón leg„tur„ cu sta˛ii de radiocomunica˛ii care
nu sunt coresponden˛i autoriza˛i ai re˛elei, precum ∫i cu
sta˛ii de radiocomunica˛ii care nu Ó∫i dau indicativul de
apel, cu excep˛ia situa˛iilor de primejdie stabilite prin alte
acte normative Ón vigoare;
f) transmiterea de coresponden˛„ cu alt caracter dec‚t
cel prev„zut Ón Regulamentul personalului operator al
sta˛iilor de radiocomunica˛ii din Rom‚nia ∫i Regulamentul
de radiocomunica˛ii pentru serviciul de amator din Rom‚nia,
emise de Inspectoratul General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, sau omiterea sesiz„rii organelor
competente Ón cazul recep˛ion„rii acesteia, cu excep˛ia
situa˛iilor de primejdie stabilite prin alte acte normative Ón
vigoare;
g) nerespectarea regulilor privind emisiunile de Óncercare
∫i reglaj, prev„zute Ón alte acte normative Ón vigoare;

h) interferarea Ón mod voit a traficului altor sta˛ii de
radiocomunica˛ii;
i) nerespectarea normelor privind eviden˛a activit„˛ilor
sta˛iilor de radiocomunica˛ii;
j) operarea unei sta˛ii de radiocomunica˛ii a c„rei
func˛ionare nu este autorizat„ conform reglement„rilor Ón
vigoare sau care are autoriza˛ia suspendat„;
k) neacceptarea sau obstruc˛ionarea efectu„rii controlului
de c„tre personalul Ómputernicit al Inspectoratului General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, Ón conformitate
cu prevederile legale Ón domeniu;
l) neacceptarea sau obstruc˛ionarea ac˛iunilor de sigilare,
Óntreprinse, Ón condi˛iile legii, de c„tre personalul
Ómputernicit al Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, a sta˛iilor de radiocomunica˛ii care
nu func˛ioneaz„ potrivit prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 3. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 2 se
sanc˛ioneaz„ cu amend„, dup„ cum urmeaz„:
a) cele prev„zute la art. 2 lit. a), c) e), f), g) ∫i i), cu
amend„ de la 500 lei (RON) la 1.300 lei (RON);
b) cele prev„zute la art. 2 lit. b), d) ∫i j), cu amend„ de
la 1.300 lei (RON) la 2.000 lei (RON);
c) cele prev„zute la art. 2 lit. h), k) ∫i l), cu amend„
de la 2.200 lei (RON) la 3.300 lei (RON).
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau Ón termen
de 48 de ore de la data Óncheierii procesului-verbal ori,
dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia jum„tate din
minimul amenzii prev„zute la alin. (1), agentul constatator
f„c‚nd men˛iune despre aceast„ posibilitate Ón procesulverbal.
Art. 4. — Amenda se aplic„ pentru fiecare aparat,
echipament sau instala˛ie Ón parte, iar Ón cazul repet„rii
faptelor, agentul constatator poate propune suspendarea
autoriza˛iei pentru o perioad„ de p‚n„ la 6 luni sau
retragerea acesteia.
Art. 5. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se fac de c„tre personalul Ómputernicit al
Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia
Informa˛iei.
Art. 6. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 2 le sunt
aplicabile dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 7. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 890/1994 privind
stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor Ón domeniul

radiocomunica˛iilor ∫i al protec˛iei radioelectrice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 355 din
22 decembrie 1994, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iilor,
Zsolt Nagy
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 236.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare a concursului
pentru ocuparea func˛iilor de director ∫i director adjunct
din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
Œn baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) ∫i (7) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 20—23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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
director ∫i director adjunct din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat, 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. 4.058/2005 privind aprobarea Metodologiei de
organizare ∫i desf„∫urare a concursului pentru func˛iile de

director ∫i director adjunct din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
de stat, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 459 din 31 mai 2005.
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,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2006.
Nr. 3.142.
ANEX√

METODOLOGIE
de organizare ∫i desf„∫urare a concursului pentru ocuparea func˛iilor de director ∫i director adjunct
din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta metodologie este elaborat„ Ón baza
prevederilor art. 145 alin. (1), (2) ∫i (7) din Legea
Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 20—23 din Legea

nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — (1) La concursul pentru ocuparea func˛iei de
director 1) sau director adjunct din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar de stat pot candida persoanele care
Óndeplinesc, cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) condi˛iile de studii prev„zute la alin. (2);

1) Œn centrul jude˛ean de asisten˛„ psihopedagogic„/centrul ∫colar pentru educa˛ie incluziv„ func˛ia de director este Óndeplinit„ de coordonatorul
acestuia, Ón conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 5.418/2005.
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b) sunt titulare Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, au cel
pu˛in gradul didactic II ∫i o vechime la catedr„ de cel pu˛in
5 ani2);
c) dovedesc calit„˛i profesionale, manageriale ∫i morale,
reflectate prin calificativul îBine“ sau îFoarte bine“ Ón ultimii
3 ani ∫i nu au fost sanc˛ionate disciplinar Ón anul ∫colar
curent;
d) nu au fost condamnate pentru s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un
post didactic prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ de
condamnare penal„;
e) sunt apte din punct de vedere medical pentru
Óndeplinirea func˛iei;
f) la data sus˛inerii concursului au v‚rsta cu cel pu˛in
4 ani mai mic„ dec‚t v‚rsta maxim„ de pensionare pentru
munca depus„ ∫i limit„ de v‚rst„3).
(2) Condi˛iile de studii 4) necesar a fi Óndeplinite de
candida˛ii care particip„ la concursul pentru ocuparea
func˛iei de director sau director adjunct din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar de stat sunt urm„toarele:
a) condi˛iile prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. a)—c) din
Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt cu personalitate
juridic„, av‚nd Ón structur„ grupe de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar
∫i clasele I—IV;
b) condi˛iile prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt care au Ón structur„ clasele
I—VIII, V—VIII, V—X, I—X ∫i pentru ∫colile de arte ∫i
meserii;
c) condi˛iile prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt care au Ón structur„ clasele
I—XII/XIII, V—XII/XIII, IX—XII/XIII sau clase de Ónv„˛„m‚nt
postliceal;
d) condi˛iile prev„zute la art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt special.
(3) Œn unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt cu sec˛ii de predare Ón
limba unei minorit„˛i na˛ionale se recomand„ ca unul dintre
directori s„ fie cunosc„tor al limbii respective.
(4) La unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt cu filier„ tehnologic„ se
recomand„ ca unul dintre directori s„ fie de specialitate
(inginer, economist, medic etc.), iar la filiera voca˛ional„ ∫i
la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt special unul dintre directori s„
aib„ specialitatea corespunz„toare profilului unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt.
(5) La concursul pentru ocuparea celui de-al doilea post
de director adjunct, la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt Ón a c„ror
structur„ sunt incluse ∫i clase ale Ónv„˛„m‚ntului primar
sau grupe de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar, pot participa
institutori/institutoare, Ónv„˛„tori/Ónv„˛„toare sau educatori/
educatoare, dup„ caz.
(6) Participarea la concursul pentru func˛ia de director
sau de director adjunct din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
militar ∫i din Ónv„˛„m‚ntul teologic este condi˛ionat„ de
ob˛inerea avizului ministerului de resort sau a binecuv‚nt„rii
din partea cultului respectiv.
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Art. 3. — Inspectoratul ∫colar jude˛ean/al municipiului
Bucure∫ti, denumit Ón continuare inspectorat ∫colar, prin
inspectorul ∫colar pentru managementul resurselor umane,
certific„, la Ónscriere, pentru fiecare candidat la func˛ia de
director/director adjunct, posibilitatea ca, Ón cazul reu∫itei la
concurs, acesta s„ poat„ efectua num„rul de ore de
predare Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul.
Art. 4. — (1) Dac„ o persoan„ dore∫te s„ candideze
pentru func˛ia de director sau director adjunct la mai multe
unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt, aceasta trebuie s„ depun„ c‚te un
dosar pentru fiecare post pentru care candideaz„.
(2) Candida˛ii reu∫i˛i pe mai multe posturi vor Ónainta, Ón
scris, comisiei de concurs op˛iunea pentru o singur„ unitate
de Ónv„˛„m‚nt, Ón termen de dou„ zile lucr„toare de la
afi∫area rezultatelor contesta˛iilor la ultimul concurs sus˛inut.
Dup„ exprimarea op˛iunii scrise, fiecare post r„mas vacant
va fi ocupat de urm„torul candidat admis. Œn termen de
24 de ore de la exprimarea op˛iunii scrise, se afi∫eaz„
rezultatul final al concursului respectiv.
Art. 5. — Pentru postul neocupat prin concurs sau
eliberat Óntre perioadele de concurs inspectorul ∫colar
general nume∫te, cu avizul consiliului de administra˛ie al
inspectoratului ∫colar, director prin deta∫are Ón interesul
Ónv„˛„m‚ntului, p‚n„ la organizarea unui nou concurs, dar
nu mai t‚rziu de sf‚r∫itul anului ∫colar respectiv.
CAPITOLUL II
Organizarea concursului pentru func˛iile
de director ∫i director adjunct
Art. 6. — Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de directori/directori adjunc˛i se organizeaz„ de c„tre
inspectoratul ∫colar.
Art. 7. — Concursul pentru ocuparea posturilor de
director ∫i director adjunct se organizeaz„, de regul„, Ón
dou„ perioade ale anului ∫colar: octombrie—noiembrie ∫i
martie—aprilie. Graficul de desf„∫urare se stabile∫te de
fiecare inspectorat ∫colar ∫i se comunic„ Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ón vederea monitoriz„rii concursului.
Art. 8. — (1) Inspectoratul ∫colar are obliga˛ia de a
anun˛a Ón presa local„ ∫i central„ organizarea concursului,
cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte, men˛ion‚nd locul unde sunt
afi∫ate lista cuprinz‚nd posturile de director/director adjunct
vacante din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt pentru care se va
desf„∫ura concursul ∫i informa˛iile referitoare la Ónscrierea
∫i participarea la concurs a candida˛ilor.
(2) Inspectoratul ∫colar elaboreaz„ fi∫a postului,
tematica, bibliografia de concurs, criteriile de evaluare a
proiectului de dezvoltare institu˛ional„, pe care le afi∫eaz„
la sediul propriu, Ómpreun„ cu perioada de Ónscriere,
metodologia de concurs ∫i lista documentelor necesare
Ónscrierii la concurs.
(3) Œnscrierea la concurs se Óncheie cu 10 zile Ónainte
de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt accepta˛i la
Ónscriere dec‚t candida˛ii ale c„ror dosare Óntrunesc integral
condi˛iile cuprinse Ón prezenta metodologie.
(4) Inspectoratul ∫colar afi∫eaz„ la sediul s„u, Ón cel
mult 3 zile de la data Óncheierii Ónscrierilor la concurs,
graficul desf„∫ur„rii concursului, cu specificarea programului
zilnic, a locului de desf„∫urare, precum ∫i lista cuprinz‚nd
candida˛ii Ónscri∫i.

2) Pentru candida˛ii la func˛iile de director al centrului jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti de resurse ∫i de asisten˛„ educa˛ional„, coordonator
al centrului ∫colar pentru educa˛ie incluziv„/CJAPP, condi˛ia de vechime este de cel pu˛in 5 ani Ón activitatea de asisten˛„ ∫i consiliere psihopedagogic„
(Ón conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 5.418/2005).
3) Pentru candida˛ii din jude˛ele-pilot se aplic„ prevederile art. 2 alin. (3) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 224/2005 privind aprobarea
Metodologiei de numire ∫i salarizare a directorilor ∫i directorilor adjunc˛i din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat.
4) Pentru candida˛ii la func˛iile de director al centrului jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti de resurse ∫i de asisten˛„ educa˛ional„, coordonator
al centrului ∫colar pentru educa˛ie incluziv„/CJAPP, condi˛iile de studii sunt cele prev„zute Ón art. 17 alin. (3) din anexa nr. 1, art. 21 din anexa nr. 2,
respectiv art. 8 alin. (2) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 5.418/2005).
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(5) Inspectoratul ∫colar Ónainteaz„ graficul de
desf„∫urare a concursurilor la direc˛ia de resort din cadrul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu cel pu˛in 6 zile
Ónainte de data ini˛ial„ a perioadei de organizare a
concursurilor.
(6) Orice modificare din motive obiective a programului
de desf„∫urare a concursului este adus„ la cuno∫tin˛„
candida˛ilor ∫i observatorilor, Ón scris, cu cel pu˛in
48 de ore Ónainte, de c„tre un membru al comisiei de
concurs. C‚nd termenul de 48 de ore nu poate fi respectat
din motive excep˛ionale ∫i care ˛in de componen˛a comisiei
de concurs — deces, Ómboln„vire grav„ a pre∫edintelui sau
a unor membri ai comisiei etc. — secretarul sau un
membru al comisiei Óntocme∫te un proces-verbal prin care
se constat„ motivele din cauza c„rora concursul nu se
poate desf„∫ura. Procesul-verbal se semneaz„ de membrii
comisiei de concurs ∫i de observatorii prezen˛i, iar
concursul este reprogramat de c„tre inspectoratul ∫colar,
cu anun˛area celor implica˛i.
(7) Comunicarea inspectoratului ∫colar c„tre direc˛ia de
resort din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii privind
reprogramarea concursului respectiv este Ónso˛it„ de copia
procesului-verbal men˛ionat anterior.
Art. 9. — Inspectorul ∫colar general emite, potrivit legii
∫i prezentei metodologii, cu 3 zile Ónainte de prima prob„ a
concursului, decizia de constituire a comisiei pentru
elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore Ónainte
de prima prob„ a concursului, decizia de constituire a
comisiei ∫i subcomisiilor de concurs, precum ∫i decizia de
constituire a comisiei de contesta˛ii.
Art. 10. — Dosarul de Ónscriere la concurs, verificat ∫i
avizat Ón ceea ce prive∫te Óndeplinirea condi˛iilor de
participare la concurs de c„tre consilierul juridic al
inspectoratului ∫colar, se depune la inspectorul ∫colar
pentru managementul resurselor umane ∫i trebuie s„
con˛in„:
1. cerere de Ónscriere, Ón care se men˛ioneaz„ ∫i limba
modern„ pentru care opteaz„;
2. curriculum vitae (redactat dup„ modelul comun
european, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.021/2004) (anexa nr. 1);
3. copii, certificate îconform cu originalul“ de c„tre
conducerea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt de la care provine
candidatul, ale:
a) certificatului de na∫tere ∫i, dac„ este cazul,
certificatului de c„s„torie;
b) actului de titularizare Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt Ón
care func˛ioneaz„;
c) adeverin˛elor/certificatelor/diplomelor de acordare a
gradelor didactice/a titlului ∫tiin˛ific de doctor;
d) carnetului de munc„ sau documentului echivalent
eliberat de unitatea de Ónv„˛„m‚nt, Ón conformitate cu
art. 34 alin. (5) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003),
completat la zi;
e) hot„r‚rilor judec„tore∫ti pentru persoanele care ∫i-au
schimbat numele din diferite motive;
f) altor documente doveditoare, avizate îconform cu
originalul“ de conducerea ultimei unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt Ón
care a func˛ionat, care s„ sus˛in„ declara˛iile din C.V.;
4. copii legalizate ale actelor de studii (diplom„ de
bacalaureat, diplom„ de licen˛„ sau echivalent„, foi
matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul
notarului public;
5. adeverin˛„ de vechime la catedr„, Ón specialitate (Ón
original);

6. adeverin˛„ cu punctajul ∫i calificativele pentru ultimii
3 ani (Ón original);
7. adeverin˛„ medical„ (Ón original) eliberat„ de un
cabinet de medicina muncii, Ón conformitate cu prevederile
art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
8. proiect de dezvoltare institu˛ional„ pentru unitatea de
Ónv„˛„m‚nt pentru care candideaz„, Ón plic sigilat;
9. cazier judiciar (Ón original);
10. declara˛ie pe propria r„spundere sau adeverin˛„ Ón
original, care s„ ateste c„ nu a desf„∫urat activit„˛i de
poli˛ie politic„;
11. opisul dosarului, Ón dou„ exemplare; un exemplar se
restituie cu semn„tura persoanei care a Ónregistrat
Ónscrierea. Dosarul se numeroteaz„ pe fiecare fil„, iar
num„rul total de file se consemneaz„ Ón opis.
Art. 11. — Dosarul este Ónregistrat numai dac„ sunt
respectate Ón totalitate condi˛iile prev„zute la art. 10. Œn caz
contrar, dosarul se respinge. Dup„ Ónregistrare nu se mai
admite completarea cu documente a dosarului de concurs.
Art. 12. — Comisia pentru elaborarea subiectelor de
concurs este format„ din:
a) pre∫edinte: un inspector ∫colar de specialitate;
b) membri: 4—5 directori recunoscu˛i prin autoritatea
profesional„ ∫i moral„, provenind de la diferite tipuri de
unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt, inspectori de specialitate pentru limbi
str„ine.
Art. 13. — (1) Subiectele cu Óntreb„ri ∫i baremul de
evaluare ∫i notare a acestora se realizeaz„ de c„tre
pre∫edinte ∫i membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor
de concurs. Comisia are obliga˛ia de a elabora un num„r
de subiecte stabilit Ón func˛ie de num„rul candida˛ilor,
astfel: pentru 1—4 candida˛i se vor elabora 20 de subiecte.
Pentru fiecare candidat Ón plus (fa˛„ de 4) se adaug„ c‚te
3 subiecte.
(2) Subiectele vor fi elaborate pentru fiecare nivel de
Ónv„˛„m‚nt. Pre∫edintele comisiei pentru elaborarea
subiectelor de concurs secretizeaz„ subiectele Ón plenul
comisiei ∫i le p„streaz„ Ón deplin„ securitate p‚n„ la
predarea lor c„tre pre∫edintele comisiei de concurs.
(3) Con˛inuturile subiectelor de concurs elaborate de
comisie sunt secrete. Œnainte de Ónceperea concursului,
pre∫edintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs
pred„ plicurile cu subiecte, sigilate, pre∫edintelui comisiei de
concurs. Plicurile vor con˛ine subiectele de concurs at‚t pe
suport h‚rtie, c‚t ∫i Ón format electronic. Pre∫edintele comisiei
de concurs numeroteaz„ plicurile cu subiecte.
Art. 14. — (1) Comisia de concurs pentru ocuparea
func˛iei de director este constituit„ dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edinte — un inspector ∫colar general adjunct, de
regul„ cel care are Ón subordine compartimentul
management;
b) 4 membri:
— un inspector ∫colar pentru management ∫colar ∫i
evaluare institu˛ional„/un inspector ∫colar de specialitate;
— 3 directori 5) recunoscu˛i prin autoritatea lor
profesional„ ∫i moral„, provenind de la unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt din jude˛/municipiul Bucure∫ti, de cel pu˛in
acela∫i nivel cu cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul;
c) secretar — un inspector ∫colar de specialitate de la
inspectoratul ∫colar/director/director adjunct de la o unitate
de Ónv„˛„m‚nt.

5) 2 directori recunoscu˛i prin autoritatea lor profesional„ ∫i moral„, provenind de la unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt din jude˛/municipiul Bucure∫ti, de cel
pu˛in acela∫i nivel cu cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se organizeaz„ concursul, ∫i un coordonator CJAPP din alt jude˛ (pentru ocuparea
func˛iei de coordonator CJAPP/un director de la palatul copiilor din alt jude˛ (pentru ocuparea func˛iei de director la palatul copiilor)/un director al
centrului de resurse ∫i de asisten˛„ educa˛ional„ din alt jude˛ (pentru ocuparea func˛iei de director al centrului de resurse ∫i de asisten˛„
educa˛ional„)/un coordonator al unui centru ∫colar pentru educa˛ie incluziv„, altul dec‚t cel pentru care se organizeaz„ concurs (pentru func˛ia de
coordonator al centrului ∫colar pentru educa˛ie incluziv„).
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(2) Comisia de concurs pentru ocuparea func˛iei de
director adjunct este constituit„ dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edinte — un inspector ∫colar general adjunct, de
regul„ cel care are Ón subordine compartimentul
management;
b) 4 membri:
— un inspector ∫colar pentru management ∫colar/
inspector ∫colar pentru evaluare institu˛ional„/inspector
∫colar de specialitate;
— directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul;
— 2 directori recunoscu˛i prin autoritatea lor
profesional„ ∫i moral„, provenind de la unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt din jude˛/municipiul Bucure∫ti, de cel pu˛in
acela∫i nivel cu cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul;
c) secretar — un inspector ∫colar de specialitate de la
inspectoratul ∫colar/director/director adjunct de la o unitate
de Ónv„˛„m‚nt.
(3) La desf„∫urarea concursului pentru func˛iile de
director ∫i de director adjunct sunt invita˛i s„ participe Ón
calitate de observator:
— un p„rinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ
al p„rin˛ilor din unitatea de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul;
— c‚te un reprezentant desemnat de federa˛iile
sindicale reprezentative la nivel de ramur„ Ónv„˛„m‚nt, care
au organiza˛ii sindicale Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt; la
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt la care nu exist„ organiza˛ie
sindical„, un reprezentant al salaria˛ilor de la unitatea
∫colar„ pentru care se ˛ine concursul, ales Ón consiliul
profesoral prin vot secret, cu majoritate simpl„;
— un reprezentant al consiliului local;
— pentru liceu, un observator din partea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Inspectoratul ∫colar invit„ Ón scris observatorii s„ asiste la
desf„∫urarea concursului, cu cel pu˛in 48 de ore Ónainte de
data desf„∫ur„rii acestuia. Neprezentarea observatorilor nu
afecteaz„ legalitatea desf„∫ur„rii concursului.
(4) Secretarul ∫i observatorii particip„ la activit„˛ile
comisiei, dar nu se implic„ Ón examinarea ∫i evaluarea
candida˛ilor. Observatorii au dreptul de acces la toate
documentele de concurs ∫i de a-∫i consemna observa˛iile
Ón procesul-verbal. Dac„ Ón derularea concursului
observatorii sesizeaz„ pre∫edintelui comisiei vicii de
procedur„ sau de organizare, acesta are obliga˛ia de a
remedia de Óndat„ neajunsurile sesizate. Œn cazul Ón care
sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea
candida˛ilor, consemnate Ón procesul-verbal, inspectorul
∫colar general va analiza situa˛ia semnalat„ ∫i va dispune
m„surile legale care se impun.
(5) Observatorii nu au dreptul de a face sesiz„ri privind
corectitudinea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii concursului dup„
Óncheierea acestuia, dec‚t Ón situa˛ia Ón care nu s-a dat
curs sesiz„rii consemnate Ón procesul-verbal.
(6) Pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt militar, din comisia de
concurs face parte, Ón calitate de membru, ∫i un delegat
desemnat de ministerul de resort, iar pentru unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt teologic, din comisia de concurs face parte, Ón
calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru
Ónv„˛„m‚nt teologic din Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(7) Inspectoratul ∫colar solicit„ Ón scris ministerului de
resort delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea
de Ónv„˛„m‚nt militar ∫i Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de
Ónv„˛„m‚nt teologic.

9

CAPITOLUL III
Probele de concurs ∫i evaluarea candida˛ilor
Art. 15. — (1) Concursul pentru func˛iile de conducere
din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt const„ Ón urm„toarele probe:
a) curriculum vitae — analiza ∫i evaluarea acestuia se
fac pe baza itemilor ∫i punctajului prezentate Ón anexa
nr. 2. Punctajul maxim este de 40 de puncte (5 x 8
puncte/membru al comisiei). Proba nu este eliminatorie;
b) interviu — prin interviu se evalueaz„ cuno∫tin˛ele de
legisla˛ie ∫colar„, de management educa˛ional ∫i se
analizeaz„ calitatea proiectului de dezvoltare institu˛ional„
propus de candidat. Evaluarea se face pe baza
r„spunsurilor date la un set de 5 Óntreb„ri ∫i Ón urma
prezent„rii proiectului de dezvoltare institu˛ional„ al unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt pentru care candideaz„. Competen˛ele de
comunicare Ón limba de circula˛ie interna˛ional„ pentru care
au optat candida˛ii se evalueaz„ pe baza traducerii
aceluia∫i text, pentru concuren˛ii care candideaz„ pentru
acela∫i post. Lungimea textului trebuie s„ fie de
10—15 r‚nduri, iar traducerea se face din limba str„in„
respectiv„ Ón limba rom‚n„.
Punctajul maxim al probei este:
• pentru cuno∫tin˛e de legisla˛ie ∫colar„ ∫i management
educa˛ional:
5 x 13 puncte/r„spuns complet la Óntrebare =
65 de puncte
• pentru competen˛e de comunicare Ón limba str„in„
aleas„:
5 x 1 punct/membru al comisiei = 5 puncte
• pentru proiectul de dezvoltare institu˛ional„ al unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt pentru care candideaz„:
5 x 6 puncte/membru al comisiei = 30 de puncte
Total = 100 de puncte.
(2) Cele dou„ probe sunt obligatorii. Utilizarea
calculatorului Ón prezentarea proiectului ∫i/sau redactarea
r„spunsurilor la Óntreb„ri se va puncta conform anexei nr. 2.
(3) Punctajul total maxim este de 140 de puncte
[40 de puncte la proba a) + 100 de puncte la proba b)],
iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de
90 de puncte.
(4) Pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt militar ∫i pentru
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt teologic punctajul total maxim este
de 168 de puncte (6 x 8 = 48 de puncte pentru curriculum
vitae + 6 x 20 = 120 de puncte pentru interviu), punctajul
minim pentru promovarea concursului fiind de 100 de
puncte.
CAPITOLUL IV
Desf„∫urarea concursului
Art. 16. — (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de
c„tre pre∫edintele comisiei ∫i de c„tre membrii acesteia, Ón
plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit itemilor ∫i
punctajului men˛ionate Ón anexa nr. 2, pe baza
documentelor din dosarul de Ónscriere care dovedesc cele
afirmate Ón curriculum vitae. Punctajul se aduce la
cuno∫tin˛„ candidatului. Œn cazul Ón care se consider„
depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea
curriculumului vitae, asist‚nd la reevaluarea acestuia sau,
Ón scris, la comisia de contesta˛ii.
(2) Pentru proba de interviu candidatul extrage un plic
cu Óntreb„ri, al c„rui num„r se Ónscrie Ón borderoul de
notare ∫i pe care Ól pred„ comisiei de concurs Ón vederea
sus˛inerii primei p„r˛i a interviului. Subiectele extrase nu se
reintroduc Ón concurs.
(3) Proba de interviu nu trebuie s„ dep„∫easc„
45 de minute pentru fiecare candidat.
(4) Punctajul realizat la interviu se comunic„, prin
afi∫are, candidatului, dup„ terminarea probei. Evaluarea
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proiectului de dezvoltare institu˛ional„ a unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt pentru care candideaz„ se face de c„tre
comisia de concurs Ón lipsa candidatului, pe baza criteriilor
afi∫ate la Ónscrierea la concurs.
(5) Cele dou„ probe de concurs se desf„∫oar„ Ón
aceea∫i zi.
(6) Punctajul acordat la fiecare prob„ pentru fiecare
candidat este Ónscris Ón formularul-tip prev„zut Ón anexa nr. 3.
Art. 17. — (1) Sunt declara˛i promova˛i candida˛ii care
au realizat cel pu˛in punctajul minim.
(2) Este declarat reu∫it la concurs candidatul promovat
care a ob˛inut cel mai mare punctaj total.
(3) Œn cazul egalit„˛ii de punctaj, este declarat reu∫it
candidatul promovat cu cel mai mare punctaj total la proba
de interviu. Dac„ egalitatea se p„streaz„, departajarea se
va face lu‚ndu-se Ón considerare punctajele ob˛inute la
criteriul 1 — punctul B pentru directori, respectiv punctul A
pentru directori adjunc˛i —, ∫i criteriul 2 punctul C din
anexa nr. 2.
(4) Pentru directorul adjunct, validarea rezultatului
concursului se face pe baza hot„r‚rii consiliului de
administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, care alege unul
dintre candida˛ii promova˛i, cu consultarea prealabil„ a
consiliului profesoral. Consiliul de administra˛ie comunic„ Ón
cel mult 3 zile, Ón scris, comisiei de concurs, numele
candidatului ales dintre cei promova˛i.
Art. 18. — 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 concurs, de membrii acesteia ∫i
de persoanele desemnate ca observatori.
Art. 19. — Punctajele ob˛inute la cele dou„ probe ∫i
punctajul total se afi∫eaz„ la sediul inspectoratului ∫colar
dup„ Óncheierea concursului, Ón aceea∫i zi.
Art. 20. — (1) Eventualele contesta˛ii se depun la
registratura inspectoratului ∫colar Ón termen de 3 zile
lucr„toare de la afi∫area punctajelor, iar inspectoratul ∫colar
face public„ lista contestatorilor la sf‚r∫itul celor 3 zile.
(2) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre o comisie
constituit„ dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edinte: inspectorul ∫colar general;
b) membri:
— un inspector ∫colar de specialitate/inspector ∫colar,
altul dec‚t cel din comisia de concurs;
— 3 directori 6) recunoscu˛i prin autoritatea lor
profesional„ ∫i moral„, provenind de la unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt din jude˛/municipiul Bucure∫ti, de cel pu˛in
acela∫i nivel ca cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se
organizeaz„ concursul, al˛ii dec‚t cei din comisia de
concurs;
c) secretar — un inspector ∫colar/de specialitate de la
inspectoratul ∫colar,/un director/director adjunct de la o
unitate de Ónv„˛„m‚nt.
La lucr„rile comisiei de contesta˛ii sunt invita˛i, Ón scris,
s„ participe Ón calitate de observator c‚te un reprezentant
desemnat de federa˛iile sindicale reprezentative la nivel de
ramur„. La unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt la care nu exist„
organiza˛ie sindical„ este invitat, Ón scris, s„ participe
reprezentantul personalului didactic de la unitatea de
Ónv„˛„m‚nt pentru care se ˛ine concursul, ales Ón consiliul
profesoral prin vot secret, cu majoritate simpl„.

(3) Secretarul ∫i observatorii particip„ la activit„˛ile
comisiei de contesta˛ii, dar nu se implic„ Ón solu˛ionarea
contesta˛iilor. Secretarul comisiei de contesta˛ii Óntocme∫te
procesul-verbal.
(4) Hot„r‚rea comisiei de contesta˛ii se comunic„
contestatorului Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
expirarea termenului de depunere a contesta˛iilor, cu
confirmare de primire.
(5) Hot„r‚rea comisiei de contesta˛ii este definitiv„ ∫i
poate fi atacat„ numai prin procedura contenciosului
administrativ.
(6) Œn termen de 10 zile lucr„toare de la Óncheierea
perioadei de concurs se afi∫eaz„ la sediul inspectoratului
∫colar rezultatele finale ale acestuia.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 21. — (1) Ocuparea func˛iilor de director ∫i
director adjunct se face Ón urma c‚∫tig„rii concursului
desf„∫urat pe baza criteriilor de competen˛„ profesional„ ∫i
managerial„, cu avizele consultative ale consiliului de
administra˛ie ∫i ale consiliului local.
(2) Numirea Ón func˛iile de director ∫i director adjunct la
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, unit„˛ile
conexe ∫i cele cu activit„˛i extra∫colare se face Ón urma
reu∫itei candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere
vacante, organizat potrivit prezentei metodologii.
(3) Directorii unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar, ai
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt gimnazial ∫i ai unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt cu clasele I—X sunt numi˛i, Ón urma c‚∫tig„rii
concursului, prin decizie, de c„tre inspectorul ∫colar
general, pentru o perioad„ de 4 ani.
(4) Directorii unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt liceal, postliceal ∫i
ai ∫colilor de arte ∫i meserii sunt numi˛i Ón func˛ie, la
propunerea inspectorului ∫colar general, prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, pentru o perioad„ de
4 ani.
(5) Directorii unit„˛ilor destinate activit„˛ilor extra∫colare
sunt numi˛i, prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii,
la unit„˛ile direct subordonate Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii ∫i, prin decizie a inspectorului ∫colar general, la
unit„˛ile din subordinea inspectoratului ∫colar.
(6) Pentru candidatul declarat reu∫it la concursul pentru
ocuparea func˛iei de director, inspectoratul ∫colar solicit„
avizele consultative ale consiliului local ∫i consiliului de
administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt.
(7) Propunerea de numire pentru candida˛ii reu∫i˛i la
concursul pentru func˛ia de director la unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt liceal, postliceal ∫i ∫coli de arte ∫i meserii se
Ónainteaz„ Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ónso˛it„ de
anexa nr. 3, completat„, precum ∫i de avizele consultative
ale consiliului local ∫i consiliului de administra˛ie al unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt.
(8) Pentru exercitarea atribu˛iilor care Ói revin, potrivit
legii, odat„ cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de
numire, directorul Óncheie un contract de management
educa˛ional cu inspectorul ∫colar general7). Contractul de
management educa˛ional se Óncheie pe o perioad„ de
4 ani de la data numirii8).

6) 2 directori recunoscu˛i prin autoritatea lor profesional„ ∫i moral„, provenind de la unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt din jude˛/municipiul Bucure∫ti, de cel
pu˛in acela∫i nivel ca cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pentru care se organizeaz„ concursul, ∫i un coordonator CJAPP din alt jude˛ (pentru ocuparea
func˛iei de coordonator CJAPP)/un director de la palatul copiilor din alt jude˛ (pentru ocuparea func˛iei de director la palatul copiilor)/un director al
centrului de resurse ∫i de asisten˛„ educa˛ional„ din alt jude˛ (petru ocuparea func˛iei de director al centrului de resurse ∫i de asisten˛„ educa˛ional„)/un
coordonator al unui centru ∫colar pentru educa˛ie incluziv„, al˛ii dec‚t cei din comisia de concurs.
7) Modelul de contract managerial este prev„zut Ón anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
8) Pentru candida˛ii din jude˛ele-pilot se aplic„ prevederile Metodologiei de numire ∫i salarizare a directorilor ∫i directorilor adjunc˛i din unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 224/2005.
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(9) Directorul adjunct este numit prin decizie a
directorului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, cu avizul consultativ al
consiliului local, pe baza hot„r‚rii consiliului de
administra˛ie al unit„˛ii, cu consultarea consiliului profesoral,
dintre candida˛ii care au promovat concursul pentru
ocuparea acestui post.
(10) Hot„r‚rea consiliului de administra˛ie se ia dup„
consultarea consiliului profesoral, prin vot nominal deschis.
Este declarat reu∫it candidatul care a ob˛inut cel mai mare
num„r de voturi din partea membrilor consiliului de
administra˛ie, fapt ce se consemneaz„ Ón registrul de
procese-verbale al consiliului de administra˛ie.
(11) Œn conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, numirea directorilor ∫i directorilor
adjunc˛i se face cu o perioad„ de prob„ de 90 de zile
calendaristice. Perioada de prob„ este inclus„ Ón durata
contractului de management educa˛ional.
Art. 22. — (1) Cu 15 zile Ónainte de expirarea perioadei
de prob„ inspectorul ∫colar general Ónainteaz„ direc˛iei de
resort din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, printr-o
adres„, aprecierea potrivit c„reia persoana numit„ Ón
func˛ia de director de unitate de Ónv„˛„m‚nt liceal,
postliceal sau ∫coal„ de arte ∫i meserii corespunde/nu
corespunde sub raport managerial. Aprecierea are la baz„
punctajul ∫i calificativul acordate Ón urma evalu„rii continue
realizate de inspectorul ∫colar de management, evaluare ∫i
dezvoltare institu˛ional„ ∫i consemnate Ón fi∫a de evaluare
a persoanei numite Ón func˛ia de director de unitate de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat. Aprecierea este Ónso˛it„
de fi∫a de evaluare a directorului de unitate de Ónv„˛„m‚nt,
completat„ cu punctajul ∫i calificativul ob˛inute de acesta.
(2) Pentru directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar,
primar, gimnazial ∫i al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt cu clasele I—X,
aprecierea este formulat„ de c„tre inspectorul ∫colar
general adjunct ∫i este Ónaintat„ inspectorului ∫colar
general. Aprecierea are la baz„ punctajul ∫i calificativul
acordate Ón urma evalu„rii continue realizate de inspectorul
∫colar de management, evaluare ∫i dezvoltare institu˛ional„
∫i consemnate Ón fi∫a de evaluare a persoanei numite Ón
func˛ia de director de unitate de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar
de stat. Aprecierea este Ónso˛it„ de fi∫a de evaluare a
directorului de unitate de Ónv„˛„m‚nt, completat„ cu
punctajul ∫i calificativul ob˛inute de acesta.
Art. 23. — (1) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
Ónainteaz„ consiliului de administra˛ie, cu 15 zile Ónaintea
expir„rii perioadei de prob„, aprecierea sa privind
corespunderea sub raport managerial a persoanei numite
Ón func˛ia de director adjunct. Aprecierea are la baz„
punctajul acordat Ón urma evalu„rii continue realizate de
inspectorul ∫colar de management educa˛ional ∫i
consemnat Ón fi∫a de evaluare a directorului adjunct al
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat. Consiliul de
administra˛ie stabile∫te, pe baza fi∫ei de evaluare ∫i Ón
prezen˛a directorului adjunct, punctajul ob˛inut ∫i aprecierea
potrivit c„reia acesta corespunde/nu corespunde postului
ocupat.
(2) Aprecierea, Ónso˛it„ de fi∫a de evaluare privind
activitatea directorului adjunct ∫i calificativul acordat, este
Ónaintat„ inspectorului ∫colar general, spre informare.
Art. 24. — Contractul de management educa˛ional al
persoanelor numite Ón func˛ia de director/director adjunct la
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat Ónceteaz„:
1. la expirarea perioadei pentru care a fost Óncheiat;
2. Ón cazul Ón care, la evaluarea efectuat„ pentru
perioada de prob„, activitatea directorului nu corespunde
din punct de vedere managerial;
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3. dac„ pe perioada mandatului directorul a ob˛inut Ón
urma evalu„rii anuale sau Ón urma inspec˛iei speciale
efectuate de c„tre inspectoratul ∫colar jude˛ean/al
municipiului Bucure∫ti ori de c„tre Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii calificativul înesatisf„c„tor“;
4. pentru nerespectarea cu vinov„˛ie a obliga˛iilor
contractuale, precum ∫i pentru s„v‚r∫irea unei fapte de
natura abaterilor disciplinare sau care angajeaz„
r„spunderea
administrativ„,
civil„
ori
penal„,
directorul/directorul adjunct put‚nd fi sanc˛ionat potrivit
dispozi˛iilor art. 116 lit. e) ∫i f) din Legea nr. 128/1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
5. Ón cazul Ón care persoana Ó∫i pierde calitatea de
cadru didactic titular Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
6. prin renun˛area directorului la contract, cu
respectarea termenului de preaviz pentru func˛ii de
conducere;
7. prin acordul p„r˛ilor;
8. la Óndeplinirea condi˛iilor de pensionare;
9. prin decesul sau punerea sub interdic˛ie judec„toreasc„
a directorului;
10. Ón cazul reorganiz„rii administrativ-teritoriale.
Art. 25. — Œn toate situa˛iile Ón care contractul de
management educa˛ional Ónceteaz„, inspectorul ∫colar
general emite decizie de eliberare din func˛ie pentru
directorii numi˛i prin decizia sa, respectiv solicit„
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii emiterea ordinului de
eliberare din func˛ie pentru directorii numi˛i prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, cu excep˛ia situa˛iei
prev„zute la art. 24 pct. 4 din prezenta metodologie, Ón
care, prin decizia inspectorului ∫colar general (pentru
directorii numi˛i prin decizia sa), respectiv prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii (pentru directorii numi˛i prin
ordin al ministrului), se face comunicarea sanc˛iunii,
conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 26. — Informa˛iile false cuprinse Ón curriculum vitae,
falsul Ón declara˛ii, falsul Ón Ónscrisuri oficiale ∫i sub
semn„tur„ privat„, observate de comisia de concurs
Ónaintea sau Ón timpul desf„∫ur„rii concursului, atrag
eliminarea candidatului din concurs ∫i sesizarea organelor
competente, iar cele dovedite dup„ finalizarea concursului
conduc, Ón plus, ∫i la invalidarea rezultatelor concursului ∫i
reprogramarea acestuia, dac„ sunt constatate cu privire la
c‚∫tig„torul concursului.
Art. 27. — (1) Sesiz„rile care vizeaz„ nerespectarea
condi˛iilor de Ónscriere la concurs, potrivit prevederilor
art. 2, sau cele referitoare la valabilitatea documentelor de
la dosarul de Ónscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite
Ónaintea sau Ón timpul concursului, atrag eliminarea
candidatului din concurs, iar cele dovedite dup„ finalizarea
concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului ∫i
reprogramarea acestuia, dac„ sunt constatate cu privire la
c‚∫tig„torul concursului.
(2) Candidatul ∫i persoanele responsabile, membre ale
comisiei de Ónscriere, care au Ónc„lcat prevederile prezentei
metodologii, se sanc˛ioneaz„ potrivit legii.
Art. 28. — Pre∫edin˛ii comisiilor, membrii acestora,
precum ∫i persoanele desemnate ca observatori Ónainte de
desf„∫urarea concursului dau o declara˛ie pe propria
r„spundere c„ nu au Ón r‚ndul candida˛ilor so˛, so˛ie, rude
sau afini p‚n„ la gradul al IV-lea inclusiv sau rela˛ii
conflictuale cu vreun candidat.
Art. 29. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezenta metodologie.
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ANEXA Nr. 2*)
la metodologie

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 4
la metodologie

CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAﬁIONAL

I. P„r˛ile contractante
1. Domnul/Doamna ............................., Ón calitate de
inspector ∫colar general, numit Ón func˛ie prin Ordinul ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii nr. .........../..............., reprezent‚nd
Inspectoratul ™colar al Jude˛ului ......................../Municipiului
Bucure∫ti, cu sediul Ón ...........................................................,
str. ..................................... nr. ............................,
∫i
2. Domnul/Doamna .............................................................,
domiciliat/domiciliat„ Ón ............................................................,
str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......,
jude˛ul ............................., cet„˛ean rom‚n, av‚nd actul de
identitate ...... seria ..... nr. ............, CNP .............................,
eliberat de ............................., Ón calitate de director/director
adjunct la ............................., cu sediul Ón .............................,
str.
.............................
nr.
...............,
jude˛ul
............................., telefon ..............., numit Ón func˛ie prin
Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. ..........................
din ............................ .
II. Obiectul contractului
Inspectoratul ™colar al Jude˛ului ......................./Municipiului
Bucure∫ti, prin inspectorul ∫colar general, Óncredin˛eaz„
directorului/directorului adjunct conducerea, Óndrumarea,
controlul ∫i administrarea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, Ón
concordan˛„ cu strategia ∫i direc˛iile de dezvoltare ale
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar, stabilite prin obiectivele
reformei educa˛ionale Ón plan na˛ional ∫i local.
III. Durata contractului
Prezentul contract se Óncheie pe o perioad„ determinat„
de 4 ani, Óncep‚nd cu data emiterii ordinului ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii de numire Ón func˛ie.
Pentru jude˛ele-pilot se aplic„ prevederile art. 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 224/2005 pentru aprobarea
Metodologiei de numire ∫i salarizare a directorilor ∫i directorilor
adjunc˛i din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat.
IV. Atribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile directorului/
directorului adjunct
A. Atribu˛iile directorului/directorului adjunct al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt sunt cele prev„zute Ón Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii.
B.
Drepturile
∫i
obliga˛iile
generale
ale
directorului/directorului adjunct decurg din:
— Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— actele normative elaborate de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii;
— dispozi˛iile emise de inspectorul ∫colar general.
C. Alte drepturi ∫i obliga˛ii contractuale ale directorului/
directorului adjunct:
1. aplic„ strategiile educa˛ionale promovate de
inspectoratul ∫colar jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti la
nivelul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, Ón concordan˛„ cu obiectivele
politicii na˛ionale Ón domeniul educa˛iei;

2. particip„ la programele de formare/perfec˛ionare Ón
domeniul managementului educa˛ional; Ón cazul Ón care nu
a parcurs un astfel de stagiu, este obligat s„ participe la
cursul de formare Ón primul an al mandatului;
3. are dreptul s„ solicite ∫i s„ primeasc„ asisten˛„
juridic„ din partea inspectoratului ∫colar jude˛ean Ón toate
problemele de legisla˛ie, precum ∫i Ón cazul unor litigii Ón
care este implicat„ unitatea de Ónv„˛„m‚nt;
4. beneficiaz„ de o indemniza˛ie de conducere, ce se
revizuie∫te anual, Óntre limitele minime ∫i maxime prev„zute
de lege, Ón func˛ie de performan˛ele manageriale eviden˛iate
prin evaluare obiectiv„;
5. asigur„ calitatea educa˛iei furnizate de unitatea de
Ónv„˛„m‚nt;
6. Óncheie ∫i r„spunde de actele juridice semnate Ón
numele ∫i pe seama unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
7. deconteaz„ cheltuielile de cazare, diurn„, transport ∫i
alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente
justificative, pentru deplas„rile Ón interes de serviciu Ón ˛ar„
∫i Ón str„in„tate;
8. r„spunde de organizarea ∫i realizarea perfec˛ion„rii
personalului din unitatea de Ónv„˛„m‚nt;
9. prezint„ semestrial ∫i anual inspectorului ∫colar
general rapoarte privind starea ∫i calitatea Ónv„˛„m‚ntului ∫i
stadiul implement„rii politicilor educa˛ionale din unitatea de
Ónv„˛„m‚nt;
10. r„spunde de aplicarea ∫i respectarea legisla˛iei Ón
organizarea, conducerea ∫i desf„∫urarea procesului de
Ónv„˛„m‚nt;
11. Ó∫i declar„ averea la Ónceputul ∫i la sf‚r∫itul
contractului;
12. Ón perioada execut„rii contractului beneficiaz„ de
rezervarea catedrei pe care este titular.
V. Drepturile ∫i obliga˛iile inspectorului ∫colar general:
1. s„ asigure directorului/directorului adjunct deplina
libertate Ón conducerea, organizarea ∫i coordonarea
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar la nivelul unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, limit„rile fiind cele prev„zute de reglement„rile
legale;
2. s„ asigure directorului/directorului adjunct condi˛iile
legale pentru a-∫i Óndeplini obliga˛iile cuprinse Ón prezentul
contract;
3. s„ evalueze activitatea directorului/directorului adjunct
anual sau ori de c‚te ori este sesizat de existen˛a unor
disfunc˛ii Ón activitatea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt.
VI. Loialitate ∫i confiden˛ialitate
Pe durata prezentului contract ∫i Ónc„ o perioad„ de
2 ani de la Óncetarea acestuia directorul/directorul adjunct
este obligat s„ p„streze cu rigurozitate confiden˛ialitatea
asupra datelor ∫i informa˛iilor care nu sunt destinate
publicit„˛ii sau care sunt prezentate cu acest caracter de
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ori de autoritatea executiv„
a administra˛iei publice locale.
Directorului/directorului adjunct Ói sunt interzise orice
activit„˛i contrare politicii Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ón domeniul educa˛iei.
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VII. R„spunderea p„r˛ilor
1. Pentru neÓndeplinirea sau Óndeplinirea necorespunz„toare
a obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul contract p„r˛ile r„spund
potrivit legii.
2. Directorul/directorul adjunct r„spunde disciplinar ∫i/sau
patrimonial pentru daunele produse prin orice act al s„u
contrar intereselor Ónv„˛„m‚ntului sau prin acte de gestiune
defectuoas„.
3. Œn cazul Ón care sunt indicii privind s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni Ón leg„tur„ cu executarea contractului, s„v‚r∫irea
unor fapte de corup˛ie sau a unor fapte ce atenteaz„ la
bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.
VIII. Modificarea contractului
Contractul de management educa˛ional se suspend„ de
drept Ón cazul Ón care Ómpotriva directorului/directorului
adjunct a fost formulat„ pl‚ngere penal„ sau dac„ acesta
a fost trimis Ón judecat„ pentru fapte penale incompatibile
cu func˛ia de˛inut„, p‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii
judec„tore∫ti.
Œn cazul reglement„rilor legale intervenite ulterior
Óncheierii contractului ∫i care Ói sunt aplicabile, p„r˛ile vor
putea modifica contractul numai corespunz„tor acestora.
IX. Œncetarea contractului
Prezentul contract Ónceteaz„:
1. la expirarea perioadei pentru care a fost Óncheiat;
2. Ón cazul Ón care, Ón urma evalu„rii efectuate la
sf‚r∫itul perioadei de prob„, activitatea directorului/
directorului adjunct nu corespunde din punct de vedere
managerial;
3. pentru nerespectarea cu vinov„˛ie a obliga˛iilor
contractuale, precum ∫i pentru s„v‚r∫irea unei fapte de
natura abaterilor disciplinare, potrivit dispozi˛iilor art. 116
lit. e) ∫i f) din Legea nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, sau de natura celor care angajeaz„
r„spundere patrimonial„, civil„ sau penal„;

4. dac„, pe perioada mandatului, directorul/directorul
adjunct a ob˛inut Ón urma evalu„rii anuale sau Ón urma
inspec˛iei speciale efectuate de inspectoratul ∫colar
jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti ori de Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii calificativul înesatisf„c„tor“;
5. Ón cazul Ón care persoana Ó∫i pierde calitatea de
cadru didactic titular Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
6. prin renun˛area managerului la contract, cu
respectarea termenului de preaviz pentru func˛ii de
conducere;
7. prin acordul p„r˛ilor;
8. la Óndeplinirea condi˛iilor de pensionare;
9. prin decesul sau punerea sub interdic˛ie
judec„toreasc„ a directorului/directorului adjunct;
10. Ón cazul reorganiz„rii administrativ-teritoriale.
X. Litigii
Litigiile izvor‚te din Óncheierea, executarea, modificarea,
Óncetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabil„,
sunt de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti de contencios
administrativ.
XI. Dispozi˛ii finale
1. Prevederile prezentului contract se completeaz„ cu
dispozi˛iile Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale altor acte normative specifice.
2. Fi∫a postului ∫i fi∫a de evaluare, elaborate Ón
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) ∫i art. 26
alin. (1) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.925/2005, constituie
anexe la prezentul contract.

Inspector ∫colar general,

Director/Director adjunct,

........................................

.......................................
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