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Articolul 257 

(1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre 

didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. 

(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se realizează prin concurs naţional,  

coordonat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, organizat prin inspectoratele şcolare, 

conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi adoptate prin 

ordin al ministrului. 

La data de 15-12-2016 Alineatul (2) din Articolul 257 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , 

Titlul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 

8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
(2^1) Abrogat. 

La data de 06-04-2018 Alineatul (2^1) din Articolul 257 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I 

, Titlul IV a fost abrogat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 

2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 
(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management administrativ-

financiar cu primarul/ primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean pe raza căruia se află unitatea de învăţământ. 

La data de 30-06-2014 Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 79 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

486 din 30 iunie 2014. 
(4)  Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe 

perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid 

politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
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