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Nr. 2842/28.07.2020              APROBAT ca 12.08.2020 

 
APROB, 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

                    Prof.dr. Maria COCHINĂ 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

privind organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de 

conducere din învățământul preuniversitar, rămase vacante/rezervate, prin detașare în 

interesul învățământului, pentru anul școlar 2020-2021  

 

 

I. SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta procedură este elaborată cu scopul eficientizării, la nivelul I.Ş.J. Gorj, a 

organizării și desfășurării detașării pe funcțiile de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat la nivelul județului Gorj și stabilește modul de organizare și desfășurare 

a selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante/rezervate de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar.  

Ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Gorj, se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

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

preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3969/2017, a Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 

2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019. 

 

II. TERMENI 

În sensul prezentei proceduri prin termenii selecție, criterii de selecție, comisia de 

selecție se înțeleg următoarele: 

Selecția, se realizează de către comisiile stabilite în inspectoratul școlar, pe baza 

documentelor depuse de către candidații la funcțiile de conducere, îndrumare și control 

vacante/rezervate.  

Criteriile de selecție sunt stabilite și aprobate în consiliul de administrație al 

inspectoratului școlar potrivit prevederilor legislative, ale procedurilor și notelor MEC. 

Comisia de selecție este formată din trei membri ai consiliului de administrație al 

inspectoratului școlar. La nivelul inspectoratului școlar se pot constitui mai multe comisii. 

 

III. CONDIȚII DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE CONDUCERE, 

ÎNDRUMARE ȘI CONTROL VACANTE/REZERVATE 

 

Pentru funcțiile de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat 

Potrivit prevederilor legislative:  „(1) La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de 

director adjunct din unitățile de învățământ de stat și particular, precum și din Palatul Național 

al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

http://isj.gj.edu.ro/
mailto:isjgj@utgjiu.ro


                                                                                                                                                      
____________________________________________________________________ 

Strada Victoriei nr.132-134 

Tg-Jiu, cod 210234 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I 

010168,  Bucuresti 

Telefon: 0253-227177 Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

 Fax :      0253-224750 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,  

isjgj@utgjiu.ro 

www.edu.ro 

 

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea 

"Pedagogia învățământului primar şi preșcolar"; 

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform 

prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de 

doctor; 

d) dovedesc calități profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Foarte 

bine" acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții 

de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/ casele corpului didactic/Palatul 

Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare şi control din 

inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale; 

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului 

şi nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent 

de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de 

conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul 

Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare şi control din inspectorate 

școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit 

radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare penală; 

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 

234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității"; 

i) au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru 

ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează 

exclusiv în învățământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învățământului dual; 

j) au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează 

pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative 

Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct 

din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative 

educaționale. 

(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcții de conducere din unități de 

învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al 

Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori funcții de îndrumare şi control din inspectorate 

școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale prezintă calificativele 

prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. 

(3) La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida 

persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc condițiile 

de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenta 

psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind 

disciplinele de învățământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru 

examenul național de definitivare în învățământ în vigoare, denumit în continuare 

Centralizator. 
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(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de 

învățământ special sau al centrului școlar/centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida 

persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea 

necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special în 

concordanță cu Centralizatorul în vigoare. 

(5) Institutorii pentru învățământul preșcolar/primar, precum şi cadrele didactice care au fost 

încadrate pe un post de educatoare/învățător/institutor pentru învățământ preșcolar/ primar, care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi condițiile necesare pentru ocuparea 

funcției didactice de institutor pentru învățământ preșcolar, respectiv institutor pentru 

învățământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Centralizatorului pot ocupa funcția de 

director din unități de învățământ preșcolar, respectiv funcția de director adjunct din unități de 

învățământ unde se școlarizează şi pe nivelul preșcolar/primar. La unitățile de învățământ în 

care nu există nivelul preșcolar/primar, pentru ocuparea funcțiilor de director şi de director 

adjunct, nu se pot înscrie absolvenți ai colegiilor universitare/pedagogice de institutori, chiar 

dacă au dobândit atestatul de echivalare pe baza Sistemului european de credite transferabile 

(ECTS/SECT). 

(6) La unitățile de învățământ în care există şi nivelul gimnazial/profesional, funcțiile de 

director şi de director adjunct pot fi ocupate şi de absolvenți ai învățământului universitar de 

scurtă durată cu diplomă de absolvire sau de absolvenți ai ciclului I de studii universitare cu 

diplomă de licență, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenți cu specializarea "Pedagogia 

învățământului primar şi preșcolar", care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h). 

Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director şi de director adjunct din unitățile 

de învățământ care școlarizează doar pe nivelurile de învățământ liceal şi/sau postliceal este 

condiționată de absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată ori absolvirea cu 

diplomă a ciclului I de studii universitare de licență şi a ciclului II de studii universitare de 

masterat/master, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-

h). 

....... 

(7) Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director şi de director adjunct din 

liceele şi seminariale teologice este condiționată de obținerea de către candidat a avizului scris 

(binecuvântării) din partea cultului respectiv. 

(8) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele care desfășoară 

activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt: 

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de 

învățământ sau în zona limitrofă, pe o rază de 500 m de imobilul/imobilele în care îşi desfășoară 

activitatea unitatea de învățământ pentru care candidează; 

b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

c) practicarea, în public, a unor activități cu componentă lubrică sau a altora care implică 

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.” 
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IV. COORDONAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

Pentru funcțiile de conducere vacante/rezervate din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, începând cu 01.09.2020: 

1. Candidații la funcțiile de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, vor 

transmite on-line în perioada 12.08.2020 – 14.08.2020, un dosar care conține 

următoarele documente, astfel: 

1. Cerere de înscriere (Anexa 1); 

2. Curriculum vitae model Europass; 

3. Plan operațional pentru anul școlar 2020-2021, pentru unitatea de învățământ 

vizată, cu accent pe desfășurarea activități lor în contextul pandemiei de COVID-

19 (dacă sunt vizate mai multe unități de învățământ se va depune câte un plan 

operațional pentru fiecare). 

Adrese de e-mail: marian.staicu@isjgorj.ro  , contact@isjgorj.ro (transmiteți pe ambele). 

2. În perioada 14.08.2020 – 17.08.2020, se vor analiza documentele depuse pentru 

funcțiile de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și se va realiza 

evaluarea planului operațional și a curriculum-ului vitae, potrivit anexei 5 și se vor selecta 

persoanele care vor ocupa, prin detașare în interesul învățământului, funcțiile de conducere 

din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, cu aprobarea 

consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 

3. În data de 17.08.2020 se vor afișa rezultatele selecției, la sediul și pe site-ul instituției. 

În aceeași dată, candidații selectați vor transmite Acordul de detașare în interesul 

învățământului, pe adresa de e-mail menționată anterior (Anexa 3), iar Acordul de detașare, 

în original, însoțit de documentele precizate, se transmit în plic închis la inspectoratul 

școlar, serviciul secretariat, până în 28.08.2020. 

4. În data de 17.08.2020 se va realiza validarea rezultatelor în consiliul de administrație al 

inspectoratului școlar, privind detașarea în interesul învățământului, pe funcțiile de 

conducere, a cadrelor didactice selectate. 

V. DESFĂŞURAREA SELECȚIEI 

 

Pentru funcțiile de conducere: 

Selecția pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar, temporar vacante, prin detașare în interesul învățământului, constă în 

următoarele probe: 

a) analiza Planului operațional pentru anul școlar 2020-2021 propus de candidat, analiză 

realizată de comisia de selecție, în plenul ei, pe baza celor afirmate în curriculum vitae (7 

puncte); 

b) analiza curriculum-ului vitae (3 puncte). 

Punctajul maxim al probei este de 30 puncte reprezentând suma punctajelor acordate de 

fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei 

este de 21 puncte reprezentând suma punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 

minimum 7 puncte/membru de comisie. 

Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare.  

Este declarat reușit la selecție candidatul promovat care a obținut cel mai mare punctaj 

total.  

La punctaj egal se vor compara, în ordine, rezultatele obținute la probele: Planul 

operațional, curriculum vitae. Dacă un candidat a obținut la una din probe, luate în ordinea 

prezentată anterior, un punctaj mai mare, acel candidat este declarat reușit. 
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Secretarul comisiei de selecție întocmește procesul-verbal în care consemnează 

desfășurarea şi rezultatele selecției. Procesul-verbal este semnat de comisia de selecție. 

 

VI.  RESPONSABILITĂȚI 

Inspectorul școlar general: 

• Desemnează prin decizii comisiile de evaluare; 

• Emite deciziile de detașare în interesul învățământului; 

Comisiile de evaluare: 

• Organizează și desfășoară selecția în conformitate cu prevederile prezentei 

proceduri. 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

În cazul în care, după selecție, rămân funcții vacante de director şi director adjunct, se 

vor aplica prevederile legislative privind detașarea în interesul învățământului în funcțiile de 

conducere din învățământul preuniversitar vacante/rezervate. 

Informațiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declarații, falsul în înscrisuri 

oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la selecție sau cele 

referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la selecție, observate de 

comisia de selecție înaintea sau în timpul desfășurării selecției, atrag eliminarea candidatului 

din selecție şi sesizarea organelor competente. 

La selecția pentru ocuparea funcției de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar, participă, cu statut de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale 

afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar. 

 

VIII. ANEXE: 

• Anexa 1: Model cerere înscriere pentru funcțiile de conducere din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat. 

• Anexa 2: Grila de evaluare pentru funcțiile de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat. 

• Anexa 3: Model acord detașare în interesul învățământului pentru funcțiile de 

conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

• Anexa 4: Calendar selecție detașare. 

 

 

 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

PROF. NICOLAE RUȘEȚ 

   

 

  

Inspector școlar pentru        consilier juridic, 

management instituțional,          JR. Carmen Simona LAMBU 

PROF. Marian STAICU 
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