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CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 
 
 

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele 
didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 
art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată; 
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani; 
d) Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii 
didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului 
didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din 
inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei; 
e) Nu au fost sancţionate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la 
catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate 
şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control 
din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de 
drept a sancţiunii, 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 funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre 
judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 
alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de 
sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere; 
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. 
(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) Nu au avut statutul de "lucrător al Securităţii" sau "colaborator al Securităţii". 

Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învătământ/inspectorate 
şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi 
control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă 
calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această 
calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar a ocupat 
temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare prezintă 
calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile 
în care fiecare calificativ parțial este ”Foarte bine”. 

Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile menţionate 
în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub 
semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea 
documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de organizare a concursului, 
înaintea sau în timpul desfăşurării acestuia, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor 
competente. Abaterile sus-menţionate, confirmate după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea 
deciziei/ordinului de numire, dacă vizează câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor 
acestuia şi validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, 
funcţia rămâne vacantă. Abaterile sus-menţionate, confirmate după emiterea deciziei de numire în funcţie, 
conduc la invalidarea rezultatelor concursului şi eliberarea din funcţie a persoanei respective. 

În situaţia în care se constată neîndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs sau lipsa unor 
documente obligatorii, candidatul respectiv este declarat respins şi pierde dreptul de a participa la probele 
de concurs. 


