
PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA OCUPAREA FUNCȚIILOR DE 

CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

PARTICULARE 

 

 

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

ART. 2541  

 (1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul 

învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de 

învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă 

determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe 

ale învăţământului preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a 

funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul 

învăţământului se realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de 

dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 (3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la 

organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de 

cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după 

cum urmează: 

 a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice 

finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui 

cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar 

pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară; 

b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în 

învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de 

învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu 

acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general. 

ART. 284 

(8) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar menţinut ca titular în 

funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de legislaţia 

privind sistemul public de pensii, în condiţiile alin. (6) sau reîncadrat în funcţia de personal 

didactic, în condiţiile alin. (7), poate fi numit prin detaşare în interesul învăţământului în 

funcţii vacante de conducere sau de îndrumare şi control, neocupate prin concurs, în condiţiile 

legii. 

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEN nr. 

5259/2019, cu modificările și completările ulterioare: 

Art. 83  (4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea 

concursului, dar nu târziu de sfârșitul anului şcolar, se realizează conform art. 2541  alin. (3) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare: 

ART. 41 

    (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente: 

    a) durata contractului; 

    b) locul muncii; 

    c) felul muncii; 

    d) condiţiile de muncă; 

    e) salariul; 

    f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 



 

    ART. 45 

    Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din 

dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul 

acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu 

consimţământul scris al salariatului. 

    ART. 46 

    (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 

    (2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce 

impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor 

părţi, din 6 în 6 luni. 

    (3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi 

pentru motive personale temeinice. 

    (4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 

indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 

    ART. 47 

    (1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus 

detaşarea. 

    (2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de 

drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care 

este detaşat. 

    (3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca 

angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile 

faţă de salariatul detaşat. 

    (4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate 

obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus 

detaşarea. 

    (5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a 

reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva 

oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. 

    ART. 48 

    Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, 

şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de 

protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

 


