ORDIN nr. 3.738 din 22 martie 2019
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 martie 2019
Data intrarii in vigoare : 29 martie 2019
În baza prevederilor art. 94, 257, 258 şi art. 259 alin. (3) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) teza a
II-a şi lit. c^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. I
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.969/2017, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 428 din 9 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. În anexa nr. 7 la metodologie, în secţiunea A „Contract de
management (director unitate de învăţământ)“, capitolul VIII
„Suspendarea şi modificarea contractului“, punctul 1 va avea următorul
cuprins:
"1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în
care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale
incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a
luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului
judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina
acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea
contractului de management, precum şi în cazul în care directorul este
arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite
ulterior încheierii contractului şi care sunt aplicabile, părţile vor
putea modifica contractul numai corespunzător acestora."
2. În anexa nr. 7 la metodologie, în secţiunea B „Contract de
management (director adjunct de unitate de învăţământ)“, capitolul
VIII „Suspendarea şi modificarea contractului“, punctul 1 va avea
următorul cuprins:
"1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în

care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale
incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a
luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului
judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina
acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea
contractului de management, precum şi în cazul în care directorul este
arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite
ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile
vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora."
3. În anexa nr. 7 la metodologie, în secţiunea C „Contract de
management (Director Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti)“,
capitolul VIII „Suspendarea şi modificarea contractului“, punctul 1 va
avea următorul cuprins:
"1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii
consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din
Bucureşti în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru
fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva
acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura
controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în
sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea
contractului de management, precum şi în cazul în care directorul este
arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite
ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile
vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora."
4. În anexa nr. 7 la metodologie, în secţiunea D „Contractul de
management (Director adjunct Palatul Naţional al Copiilor din
Bucureşti)“, capitolul VIII „Suspendarea şi modificarea contractului“,
punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii
consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din
Bucureşti în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în
judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până
la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în
care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură
penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe
cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care
împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în
care directorul este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor
legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt
aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător
acestora."
ART. II
Direcţia generală management strategic şi politici publice din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare
judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile
de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

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

Ministrul educaţiei naţionale,
Ecaterina Andronescu
Bucureşti, 22 martie 2019.
Nr. 3.738.
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