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ANUNŢ 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ,  

sesiunea iunie-octombrie 2022 

 

 Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

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

preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobate prin O.M.E. nr. 4098/23.06.2022. 

Condiţiile de participare la concurs: 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. 
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Perioada de înscriere la concurs:  28 iunie – 17 iulie 2022 

Documentele necesare înscrierii la concurs: 

 

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată 

(https://concursdirectori.edu.ro ), în perioada 28 iunie – 17 iulie 2022, în conformitate cu prevederile 

Procedurii nr. 10/DTI/17.01.2022 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

afișată pe site-ul ISJ Ialomița (www.isjialomita.ro ) şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente: 

a) curriculum vitae Europass; 

b) cerere de înscriere, completată şi semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la 

metodologie; 

c) cartea de identitate; 

d) certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; 

e) hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite motive, dacă 

este cazul; 

f) actele de studii: diploma de licenţă/certificatul de echivalare emis în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul preuniversitar; 

h) adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse 

de candidat, din care să reiasă şi vechimea în învăţământ, obţinerea calificativelor "Foarte bine" în ultimii 2 

ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră și/sau în funcţii de conducere, îndrumare şi control, după caz, 

precum şi faptul că nu a fost sancţionat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani şcolari 

anteriori anului desfăşurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la metodologia aprobată 

prin O.M.E. nr. 4098/23.06.2022; 

i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale; 

j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului 

sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru 

încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul 

preuniversitar; 

k) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de "lucrător al Securităţii" sau 

"colaborator al Securităţii", conform modelului din anexa nr. 5 la metodologie; 

l) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate, conform anexei 

nr. 6; 

m) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere 

la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la metodologie; 

n) înainte de desfăşurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opţiunilor privind 

funcţia/funcţiile, unitatea/unităţile de învăţământ pentru care optează, candidaţii vor încărca în aplicaţia 

informatică, pentru funcţiile care necesită condiţii speciale, şi următoarele documente, după caz: 

1. documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din metodologie, pentru unităţile de 

învăţământ special, centrele de educaţie incluzivă; 

2. avizele prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) din metodologie 

Documentul prevăzut la litera (h) se eliberează, la cererea candidaţilor, în maximum 5 zile lucrătoare 

de la solicitare. 

Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la lit. n) atrage invalidarea opțiunii de susținere a 

probei de interviu pentru funcția/funcțiile de conducere care necesită respectiva/respectivele condiții speciale. 

https://concursdirectori.edu.ro/
http://www.isjialomita.ro/
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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. 

Candidații a căror înscriere nu a fost validată pot transmite comisiei de organizare a concursului, în 

scris, în maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la etapa de evaluare, motivele care 

consideră că au generat neconformitatea documentelor și solicită analiza cauzelor și remedierea eventualelor 

erori, inclusiv a celor de natură tehnică. 

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. 

 

Probele de concurs 

 

a) Proba scrisă - rezolvarea de către candidaţi, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 

de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacităţi şi competenţe relevante pentru 

activitatea de management educaţional: 

- capacităţi cognitive; 

- competenţe de management şi leadership. 

Este declarat "admis" la proba scrisă candidatul care a obţinut cel puţin nota 7. Pot participa la proba 

de interviu doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. 

b) Interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susținut în limba română, în cadrul căruia se 

evaluează: 

- competenţele de management strategic, operaţional şi de comunicare, prin prezentarea unei strategii de 

dezvoltare a unităţii de învăţământ pentru care candidează. 

- abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, prin raportare la contextul şi specificul unităţii de 

învăţământ pentru care candidează; 

- competenţele digitale, pe baza utilizării calculatorului. 

Este declarat "admis" la proba de interviu candidatul care a obţinut cel puţin 7 puncte. 

Cele două probe sunt obligatorii. 

Nota finală a candidatului, după susţinerea celor două probe, se obţine prin formula: 

N = (Ns + Pi)/2, unde: 

Ns = nota obţinută la proba scrisă; 

Pi = punctajul obţinut la proba de interviu; 

N = nota finală obţinută la concurs, cu două zecimale, fără rotunjire 

 

Criterii de departajare 

 

În cazul obţinerii de note egale de către candidaţii pentru aceeaşi funcţie, se aplică, în ordine, 

următoarele criterii de departajare: 
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a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat "reuşit" candidatul care are punctajul cel mai mare la proba 

interviu. 

b) Unitatea de învăţământ la care este titular. Este declarat "reuşit" candidatul care este titularul unităţii 

pentru care candidează. 

c) Gradul didactic. Este declarat "reuşit" candidatul care are gradul didactic cel mai înalt. 

 În cazul în care egalitatea se păstrează și după aplicarea acestor prevederi, consiliul profesoral al 

unității de învățământ pentru a căror funcție/funcții de conducere au optat candidații aflați la egalitate 

stabilește, prin vot secret, candidatul declarat ”reușit”. 
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