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Listă cu situații problemă pentru proba de interviu din cadrul Concursului pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul Gorj, care completează lista cu situațiile 

problemă din Anexa nr. 2 la Procedura operațională nr. 34362/25.10.2021, 

elaborată de Ministerul Educației. 
Nr.crt Formulare 

1. Oferta curentă de CDS a școlii reflectă într-o măsură redusă preferințele elevilor, familiei 

sau contextul/nevoile de la nivelul comunității. Cum puteți ameliora această problemă? 

2. Oferta curentă de CDS a școlii este insuficient dezvoltată, cadrele didactice din școală 

fiind puțin interesate să contribuie la dezvoltarea acesteia. Ce puteți întreprinde în acest 

sens? 

3. Participarea la formarea continuă în școală este foarte redusă, chiar dacă profesorii au 

nevoi clare de dezvoltare profesională în arii diverse (abilitare curriculară, 

managementul clasei, utilizarea noilor tehnologii și platforme în predare/ învățare/ 

evaluare, lucru cu copii cu dizabilități și/sau CES etc.). Oferiți un exemplu de intervenție 

adecvată pentru ameliorarea acestei provocări. 

4. Școala dumneavoastră a fost solicitată să se alăture unui consorțiu școlar, ca școală de 

aplicație. 

Cum credeți că o astfel de decizie poate să sprijine un profesor care intră acum în sistemul 

de educație și ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

5. Familiile unui număr semnificativ de elevi din clasa a VIII-a indică faptul că în acest an 

copiii lor nu se vor prezenta la Evaluarea Națională, fiind în risc de a nu continua 

studiile în învățământul secundar superior. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de 

intervenție care să diminueze acest risc. 

6. Peste 10% dintre elevii înscriși în anul școlar precedent nu au frecventat școala/au avut o 

frecvență foarte scăzută și s-au confruntat cu dificultăți în încheierea situației școlare. 

Oferiți două exemple de măsuri prioritare de intervenție care să diminueze acest risc. 

7. Numărul absențelor nemotivate a crescut semnificativ în ultimul an, constituind un risc 

crescut de părăsire timpurie a școlii. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

8. Numărul cazurilor de violență în spațiul școlar/bullying este în creștere în ultimii ani și 

afectează în mod direct starea de bine a copiilor din școală. Oferiți câteva exemple de 

intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii. 

9. Politicile școlii din ultimii ani în aria combaterii oricărei forme de segregare școlară nu au 

condus la rezultatele așteptate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

10. La nivelul școlii se constată lipsa unui sistem de avertizare timpurie cu privire la elevii 

aflați în situații de risc major de excluziune și implicarea redusă a personalului din școală 

în identificarea și cunoașterea acestora. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar 

putea iniția echipa de conducere a școlii. 

11. Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de cadrele 

didactice, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod transparent. 

Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

12. Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de părinții 

elevilor din școală, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod 

transparent, având profesorii ca parteneri. Ce măsuri concrete ați întreprindere în acest 

sens? 

13. Școala nu a reușit să adopte o platformă de învățare pentru toate clasele, care să susțină 

prin facilitățile ei, activitățile de învățare desfășurate online. Oferiți câteva exemple de 

intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii. 
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Nr.crt Formulare 

14. Școala nu a reușit să monitorizeze în mod sistematic condițiile în care s-a desfășurat 

învățarea online în anul școlar precedent. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-

ar putea iniția echipa de conducere a școlii, evidențiind riscurile non-intervenției. 

15. Părinții refuză preluarea dispozitivelor necesare pentru învățarea online pe parcursul 

acestui an școlar. Ce măsuri puteți întreprinde pentru a asigura condițiile pentru ca 

învățarea online să se poată desfășura în bune condiții? 

16. Școala nu a reușit până în prezent să participe la niciun proiect european în domeniul 

educației (de exemplu, ETwinning, Erasmus+). Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest 

sens? 

17. Există o diferență semnificativă între rezultatele elevilor obținute în evaluările curente 

(medii anuale) și rezultatele la evaluările naționale. Cum răspundeți unei astfel de 

provocări? 

18. Școala are dificultăți în a face față creșterii semnificative a numărului copiilor cu 

dizabilități și/sau CES, deși urmărește să fie o organizație cu adevărat incluzivă. Oferiți 

câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii, 

evidențiind riscurile non-intervenției. 

19. Grădinița pentru a cărei funcție de conducere candidați are ca prioritate o mai bună 

monitorizare a dezvoltării copiilor și a evoluției înregistrată de aceștia pe parcursul unui an. 

Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens și cum pot fi implicați părinții? 

20. Monitorizarea serviciilor de consiliere și orientare arată că, în ultimii ani, acestea au avut o 

eficiență mai redusă în raport cu așteptările elevilor și ale familiilor acestora. Ce 

intervenții ameliorative pot fi inițiate? 

21. Structurile asociative ale elevilor din școală s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. 

Care sunt modalitățile concrete prin care veți valorifica ”vocea elevilor” în politicile de la 

nivelul unității de învățământ? 

22. Unitatea de învățământ a primit o serie de solicitări de colaborare din partea 

organizațiilor din societatea civilă (fundații, asociații) în aria educației non-formale, însă 

până în prezent nu au fost încheiate astfel de acorduri. Ce măsuri concrete ați întreprinde în 

acest sens? 

23. Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați are un număr semnificativ de 

elevi capabili de performanță. Care sunt modalitățile prin care echipa de conducere poate 

face ca școala să răspundă mai bine nevoilor acestor elevi? 

 

24. Școala are ca prioritate dezvoltarea activităților de tip peer-mentoring între elevi ca 

modalitate eficientă de a reduce pierderile în învățare în perioada de pandemie. Oferiți 

câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii în 

acest sens. 
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25. Bugetul unității de învățământ pentru anul școlar următor este insuficient. Ce măsuri 

concrete ați întreprinde pentru a vă asigura că școala va avea resursele necesare? 

26. În grădinițele cu program prelungit, activitatea educativă continuă și în perioada 

vacanțelor stabilite prin structura anului școlar.  Având în vedere acest aspect, prezentați 

modul de organizare și de funcționare a grădiniței, în perioada vacanței. Ce măsuri concrete 

ați întreprinde, în vederea asigurării activității grădiniței, cu respectarea prevederilor legale? 

27. Grădinițele cu program prelungit asigură pregătirea/servirea mesei de către copii. Părinții 

solicită stabilirea unui meniu zilnic care să includă doar preparate preferate de copiii lor. 

Ca manager de unitate  de învăţământ cu nivel preșcolar, cum gestionați această situație? 

28. Unitatea de învățământ are nevoie urgentă de buget pentru un schimb de experiență, care 

să răspundă nevoilor unității de învățământ, însă nu dispune de fondurile necesare care să 

acopere această necesitate. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a asigura acest buget? 

29. Legăturile comunităților locale, ce aparțin minorităților, sunt strânse cu școala și ele pot 

influența bunul mers sau calitatea actului instructiv-educativ. Cum poate folosi unitatea 

școlară, pentru care ați optat, această stare de fapt în folosul său? 

30. În condițiile actuale, clasele de aplicație sau clasele de învățători/ educatoare, pot solicita 

desfășurarea cursurilor, in regim on line, de la o zi la alta. Cum gestionați această situație 

pentru ca practica pedagogică să se desfășoare în condiții optime? 

31. Prin cerinţele formulate, învăţământul accentuează individualismul, fiind focalizat pe 

competiţie, în detrimentul colaborării şi al solidarităţii („Noi lucrăm în mod consecvent în 

echipă, indiferent că facem română, matematică sau o limbă străină totuşi centrarea rămâne 

pe individ pentru că, până la urmă, evaluarea este, de cele mai multe ori, individuală, aşa 

încât tot competiţia este implicată preponderent iar competiţia generează, de cele mai multe 

ori, conflicte.”) Formarea viitoarelor cadre didactice  trebuie să se desprindă de vechiul 

sistem căruia educația îi este încă tributară. Ce activități credeți că ar putea contura această 

nouă viziune? 

32. Două cadre didactice angajate pe perioadă determinată pe posturi de profesor pentru 

învățământul primar vă solicită prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, în anul școlar următor, pe acelaşi post didactic. Cum veți proceda? 

33. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi  de încadrare a personalului didactic de predare, 

titular, ați identificat un cadru didactic angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată,  încheiat la data de 31 august  2011, cu o vechime de 8 (opt) ani de predare efectivă la catedră cu 

statut de cadru didactic calificat, care nu a dobândit definitivarea în învăţământ. Cum va  fi încadrat în anul 

școlar următor? 

34. După începerea cursurilor, primiți din partea unui cadru didactic titular o solicitare pentru reducerea normei 

didactice de predare, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare. Cum procedați în această situație? 

35. În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, un cadru didactic angajat pe perioadă 

nedeterminată în unitatea de învățământ pentru a cărei funcție de conducere candidați, și care îndeplinește 

momentan funcția de viceprimar, beneficiind de rezervarea postului didactic /catedrei, solicită să fie și încadrat 

în anul școlar următor. Ce posibilități identificați pentru soluționarea solicitării? 
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36. În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, după aplicarea principiului continuităţii activităţii 

didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi, rămâne neocupat(ă) un post didactic/o catedră, care 

este solicitat(ă) de două cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate. Care sunt criteriile care conduc la 

departajarea celor două cadre didactice? 

37. Cum procedați în cazul apariţiei unei situații de restrângere de activitate a personalului didactic de predare la 

nivelul unităţii de învăţământ pentru a cărei funcție de conducere candidați, situaţie care vizează două cadre 

didactice titulare/angajate la aceeaşi specialitate dintre care una beneficiază de rezervarea postului pentru 

creșterea și îngrijirea copilului,  în vârstă de până la 2 ani? 

38. În situaţia apariției unei reduceri de activitate la nivelul unităţii de învăţământ pentru a cărei funcție de 

conducere candidați, dacă un cadru didactic titular refuză să participe la evaluarea activităţii stabilite  în consiliul 

de administraţie al unităţii de învăţământ,  cum veți proceda în vederea desemnării cadrului didactic aflat în 

reducere de activitate? 

39. Unui cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu i se 

poate constitui o normă didactică completă de predare, dar i se poate constitui cel puţin o jumătate de normă 

didactică de predare,  conform deciziei de repartizare pe post/catedră la nivelul unităţii de învăţământ în care a 

fost repartizat. În situația în care nu-şi completează norma didactică de predare până la data începerii cursurilor 

cum veți proceda în această situație? 

40. O atenție deosebită trebuie acordată constituirii corecte a posturilor didactice/catedrelor, de încadrare a titularilor 

şi de vacantare a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate/rezervate. Ce activități întreprindeți în acest 

sens? 

41, Denumirea unității de învățământ pentru a cărei funcție de conducere candidați a fost 

modificată. Ce demersuri veți face pentru ca inspectoratul şcolar să emită noi documente de numire 

pentru personalul didactic de predare titular afectat de această schimbare?  

42. E necesar să avem o adaptare a şcolii la copil şi, în mod corespunzător, a tratamentului egal, 

bazat pe o pedagogie a discriminării pozitive şi a spiritului suportiv. Acceptarea conceptului 

de dizabilitate ar exclude posibilitatea segregării şi ar promova ca normalitate existenţa 

diferenţelor dintre oameni. Diferenţele cer modalităţi de rezolvare diferite, în condiţii cât mai 

aproape de normalitate, care respectă nevoile individuale de adaptare şi dezvoltare. Această 

abordare generează nevoia unui curriculum cât mai flexibil, cât mai aproape de posibilităţile 

reale de învăţare şi de dezvoltare ale tuturor copiilor şi nevoia unui sistem de servicii de 

sprijin eficient, care să se adreseze tuturor elevilor care au o anumită dificultate la un 

moment dat . Școala dv. a dezvoltat o strategie în această directie? Exemplificați printr-un 

plan de măsuri relevant. 

43. Un cadru didactic solicită desfășurarea orelor în regim online, de la 18.00-19.00, pe motiv 

că de la ora 14,00 elevii nu frecventează ora de curs. Cum gestionați o asemenea situație? 

 
44. Un cadru didactic solicită participarea la o  activitate științifică în străinătate. Cum e 

procedați într-un astfel de caz?  

 
45. Din numărul total de cadre didactice, mai mult de 50% au avizul medicului de medicina 

muncii pentru a desfășura activitățile didactice în regim online. Cum procedați în această 

situație cu organizarea programului școlar? 

 
46. Ne aflăm în etapa de întocmire a proiectului privind planul de școlarizare pentru anul școlar 

următor. Care sunt etapele pe care le parcurgeți înaintea realizării acestuia?  
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47. Un elev din clasa a X-a solicită transferul de la unitatea de învățământ ”X”  la unitatea 

dumneavoastră, la data de 15 octombrie. Care sunt modalitățile de soluționare a solicitării? 

48. După încheierea sesiunii de corigență, părintele unui elev care nu a promovat la o singură 

disciplină, solicită reexaminarea. Prezentați etapele procedurii de reexaminare și enumerați 

documentele întocmite în cadrul unității. 

49. Părinții elevilor unității de învățământ pentru a cărei funcție de conducere candidați, solicită 

înființarea unei noi calificări profesionale. Care sunt modalitățile de școlarizare a elevilor 

înscriși la noua calificare profesională? 

50. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, cu personalitate juridică, pot fi 

supuse procesului de reorganizare. Cum se poate realiza procesul de reorganizare? 

51. Incluziunea școlară nu este susținută suficient nici de părinți, dar nici de către cadrele 

didactice. Elevii cu  nevoi speciale pot să solicite  înscrierea în învățământul de masă, la 

liceele vocaționale. Cum procedați dacă un asfel de elev solicită înscrierea la specializarea 

învățător- educatoare,  acesta având o deficiență de intelect?  Cadrele didactice se opun 

acestui lucru, argumentând lipsa eficienței procesului de învățare. 

52. Un Club al Copiilor fără personalitate juridică a rămas cu doar 3 posturi didactice. Ce măsuri 

întreprindeți pentru ca acest club să nu dispară, oferind un suport, atât copiilor care 

frecventează cercurile rămase, cât și profesorilor titulari. 
53. Nu aveți posibilitatea înființării de noi cercuri în Palatul Copiilor. Ce măsuri luați pentru a 

lărgi paleta activităților educative extrașcolare din instituția pe care o conduceți? 

 
54. Doriti să încurajați participarea la  cursuri de formare profesională specializată, pentru 

cadrele didactice care lucrează cu populații eterogene de cursanți, inclusiv copii și adulți cu 

niveluri diferite de educație. 

Ce măsuri ați întreprinde în acest scop? 

55. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație și formare profesională este un indicator al 

dificultății în a recupera decalajul existent. 

Este necesar  să dezvoltați parteneriate interinstituționale pentru identificarea persoanelor 

care au părăsit timpuriu școala și care îndeplinesc condițiile de vârstă pentru cuprinderea în 

sistemul educațional. 

Cum raspundeti unei astfel de provocari și ce măsuri întreprindeți? 

56. Numărul de elevi înscriși la cursurile Palatului Copiilor este foarte mare, depășind 

capacitatea spațiului disponibil. Cum procedați pentru desfășurarea, în condiții de siguranță a 

cursurilor, atât pentru beneficiari, cât și pntru profesori? 

 

57. În școlile de masă sunt orientați, pentru a fi școlarizați, pe lângă copii și tineri cu dizabilități 

intelectuale ușoare și moderate, copii și tineri cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau 

asociate. Cunoscând faptul că pentru această categorie de copii și tineri funcționează unități 

de învățământ special, ce măsuri veți întreprinde pentru a remedia situația ? 

 
58. În urma evaluării anuale a activității de perfecționare a cadrelor didactice, s-a constatat că 

mai puțin de 50 % din cadrele didactice au realizat  90 de credite transferabile, conform 

legislației în vigoare. Ce măsuri întreprindeți pentru ameliorarea acestei situații ? 
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59. Dirigintele unei clase din învățământul gimnazial și responsabilul comitetului de părinți pe 

clasă sesizează conducerea unității de învățământ în legătură cu comportamentul unui elev, 

asupra căruia s-a stabilit o măsură de protecție socială: absenteism, agresivitate verbală și 

fizică față de colegii de clasă, personalul școlii și părinți. Oferiți câteva exemple de 

intervenții, pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii. 

 

60. Ca urmare a infectării cu virusul SarsCov-2 școlile, inclusiv unitățile de învățământ special,  

desfășoară cursuri on-line. Din cauza problemelor de sănătate ale elevilor, a lipsei 

dispozitivelor electronice, a lipsei conexiunii la internet, precum și a auxiliarelor curriculare 

și a softurilor educaționale, activitatea se desfășoară cu dificultate. Ce măsuri concrete 

întreprindeți pentru a asigura desfășurarea activității on-line în condiții optime? 

 

 

 

 

61. Pe adresa unității de învățământ, s-a primit o solicitare din partea CJRAE Gorj de asigurare a 

unui cadru didactic de sprijin pentru o unitate de învățământ din județul Gorj, care 

școlarizează un număr de 11 elevi cu cerințe educaționale speciale, din care 9 elevi cu 

deficiență intelectuală gravă. Știind că doar unitățile de învățământ special pot norma cadre 

didactice de sprijin, ce măsuri veți întreprinde pentru a soluționa cererea în cauză ? 

62. Liceele de artă duc lipsă, în general, de materiale didactice (instrumente muzicale, 

partituri, modele din ipsos, mobilier specific etc.) pentru studiul disciplinelor de 

specialitate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

63. Liceul de Arte a primit o serie de solicitări de colaborare din partea organizațiilor din 

societatea civilă. Precizați care este modalitatea legală de desfășurare a activității artistice a 

elevilor în spațiul public (în răspunsul dumneavoastră veți avea în vedere trei aspecte: 

atribuțiile, aprobările și responsabilitățile). 

 

64. Elevii din învățământul preuniversitar de artă care obțin la sfârșitul anului școlar la 

disciplina principală de specialitate media mai mică de 6,00 (șase) sunt considerați 

”necorespunzători”. Precizați care sunt posibilitățile legale pentru ca acești elevi să poată să 

își continue studiile la alt profil sau, la cerere, la altă specializare. 

 
65. Aveți în proiectul planului de încadrare propunerea înființării unei clase cu 3 specializări 

diferite (muzică, arta actorului si arhitectură). Precizați ce soluții aveți pentru funcționarea 

acestei clase pe toată durata ciclului de învățământ, respectând legislația în vigoare. 

 

66. Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați are 7 secții, dar se constată o 

lipsă a bazei sportive de pregătire pentru secțiile de volei și baschet. Care sunt demersurile 

concrete întreprise pentru remedierea situației existente? 

67. Între Ministerul Educației și Federația Română de Baschet s-a încheiat un Protocol de 

Colaborare, prin care se stabilește delegarea activității ca profesor în cadrul  Centrului 

Național Olimpic de Pregătire a juniorilor  a unui profesor titular. Precizați măsurile pe care 

le-ar putea iniția echipa de conducere a unității școlare, în vederea soluționării acestei 

situații. 
68. Urmare a centralizării performanțelor sportive și a transmiterii către Registrul Național, s-a 

evidențiat activitatea deficitară a secțiilor de lupte și de schi.  Prezentați măsurile pe care le-

ar putea iniția echipa de conducere a unității școlare pentru ameliorarea acestei situații. 
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69. Contestul pandemic actual a făcut imposibilă participarea sportivilor la competițiile cuprinse 

în Calendarul Competițional, pentru care aveați un buget alocat. Ce măsuri concrete ați 

întreprinde pentru  repartizarea/asigurarea judicioasă a resurselor financiare necesare 

participării elevilor/sportivilor la competiții? 

70. Rata de continuitate a juniorilor spre seniorat este mai mică de 3%, restul abandonând 

activitatea sportivă. Oferiți două exemple de măsuri/intervenții care să diminueze acest risc. 

 

COMISIA DE CONCURS 


