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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 

de director și director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat

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

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

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

Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de

învățământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul

ministrului educației naționale nr. 3.969/2017 pentru aprobarea Metodologiei

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 9 iunie 2017, cu modificările

ulterioare.

Art. 3. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din

cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ

preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 6 august 2021.

Nr. 4.597.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis, care se poate

achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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