
ORDIN nr. 5.454 din 13 octombrie 2021 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,  

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 13 octombrie 2021 

Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2021 

 

 

    În temeiul prevederilor art. 257, 258 şi ale art. 259 alin. (3) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.782/DGMRUS din 

13.10.2021, 

    în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu 

modificările ulterioare, 

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 4.597/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 771 şi 771 bis din 10 august 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

    1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc patru noi 

alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins: 

    "(4)  În contextul stării de alertă, în sesiunea 2021 a 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, candidaţii ale 

căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 

alin. (3) şi (4), aflaţi în carantină sau izolare la data de 15 

octombrie 2021, pot susţine proba scrisă la data de 28 octombrie 2021, 

cu condiţia prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul 

pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei 

decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în 

izolare/carantină pentru o perioadă care include data de 15 octombrie 

2021. 

(5)  La data de 14 octombrie 2021, candidaţii care se află în situaţia 

prevăzută la alin. (4) transmit comisiei judeţene de organizare a 

concursului, în scris sau prin poştă electronică, o declaraţie pe 

propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise 

până la data de 26 octombrie 2021. 

(6)  Necomunicarea, până la data de 26 octombrie 2021, a documentelor 

doveditoare atrage după sine pierderea dreptului de a participa la 

proba scrisă. 

(7)  Pentru asigurarea egalităţii de şanse între toţi candidaţii 

declaraţi admişi la proba scrisă se modifică în mod corespunzător 



perioada de exprimare a opţiunilor pentru unităţile de 

învăţământ/funcţiile pentru care aceştia candidează." 

 

    2. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 

    ART. II 

    Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi inspectoratele şcolare duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educaţiei, 

                    Sorin-Mihai Cîmpeanu 

 

    Bucureşti, 13 octombrie 2021. 

    Nr. 5.454. 

    ANEXA 1 

 

    (Anexa nr. 8 la metodologie) 

    CALENDARUL CONCURSULUI 

    pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct  

    din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021 

     

*T* 

 

┌────────────┬─────────────────────────┐ 

│Data        │Activitatea              │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Anunţarea concursului    │ 

│            │(publicarea funcţiilor   │ 

│            │vacante pentru care se   │ 

│            │organizează concursul)   │ 

│14          │Constituirea comisiei    │ 

│septembrie  │naţionale, a comisiilor  │ 

│            │de organizare la nivel   │ 

│            │judeţean şi a comisiilor │ 

│            │de evaluare a            │ 

│            │documentelor de înscriere│ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Depunerea dosarelor de   │ 

│15-26       │înscriere la proba scrisă│ 

│septembrie  │pe platforma informatică │ 

│            │dedicată                 │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│27-29       │Evaluarea dosarelor de   │ 



│septembrie  │înscriere                │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│30          │Afişarea listei          │ 

│septembrie  │candidaţilor admişi la   │ 

│            │evaluarea dosarelor      │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Depunerea solicitărilor  │ 

│            │de analiză a cauzelor şi │ 

│1 octombrie │remedierea eventualelor  │ 

│            │erori la etapa de        │ 

│            │înscriere în platforma   │ 

│            │informatică              │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│4-6         │Remedierea eventualelor  │ 

│octombrie   │erori la etapa de        │ 

│            │înscriere                │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Afişarea listei          │ 

│7 octombrie │candidaţilor admişi la   │ 

│            │evaluarea dosarelor      │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Stabilirea centrelor     │ 

│8 octombrie │speciale de desfăşurare a│ 

│            │probei scrise            │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│13 octombrie│Repartizarea candidaţilor│ 

│            │pe centre                │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Depunerea de către       │ 

│            │candidaţii aflaţi în     │ 

│            │carantină sau izolare a  │ 

│14 octombrie│documentelor prevăzute la│ 

│            │art. 33 alin. (4) sau a  │ 

│            │declaraţiei pe propria   │ 

│            │răspundere               │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│15 octombrie│Desfăşurarea probei      │ 

│            │scrise                   │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│15 octombrie│Afişarea rezultatelor la │ 

│            │proba scrisă             │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│15-17       │Depunerea contestaţiilor │ 

│octombrie   │la proba scrisă          │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│18-20       │Soluţionarea             │ 

│octombrie   │contestaţiilor la proba  │ 

│            │scrisă                   │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│20 octombrie│Afişarea rezultatelor    │ 

│            │finale la proba scrisă   │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 



│            │Înregistrarea opţiunilor │ 

│            │candidaţilor pentru      │ 

│            │unitatea la care         │ 

│21          │candidează şi, în funcţie│ 

│octombrie-1 │de opţiune, depunerea    │ 

│noiembrie   │documentelor pentru      │ 

│            │unităţile de învăţământ  │ 

│            │care necesită avize      │ 

│            │suplimentare, conform    │ 

│            │art. 8 alin. (1) lit. n) │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Proba scrisă pentru      │ 

│            │candidaţii care la data  │ 

│            │de 15 octombrie 2021 se  │ 

│28 octombrie│află în carantină sau    │ 

│            │izolare Afişarea         │ 

│            │rezultatelor la proba    │ 

│            │scrisă                   │ 

│            │Depunerea contestaţiilor │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Soluţionarea             │ 

│            │contestaţiilor şi        │ 

│            │afişarea rezultatelor    │ 

│29 octombrie│finale pentru candidaţii │ 

│            │participanţi la proba    │ 

│            │scrisă din data de 28    │ 

│            │octombrie                │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Transmiterea             │ 

│            │solicitărilor de         │ 

│            │desemnare a membrilor    │ 

│28          │comisiilor de interviu   │ 

│octombrie-2 │din partea consiliilor   │ 

│noiembrie   │profesorale,             │ 

│            │autorităţilor locale şi  │ 

│            │companiilor/             │ 

│            │universităţilor          │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│2-10        │Constituirea comisiilor  │ 

│noiembrie   │pentru proba de interviu │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Publicarea graficului de │ 

│12 noiembrie│desfăşurare a            │ 

│            │interviurilor            │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│15          │Desfăşurarea probei de   │ 

│noiembrie-8 │interviu                 │ 

│decembrie   │                         │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│16          │Depunerea şi soluţionarea│ 

│noiembrie-10│contestaţiilor la proba  │ 

│decembrie   │de interviu              │ 



├────────────┼─────────────────────────┤ 

│            │Exprimarea opţiunilor    │ 

│            │candidaţilor declaraţi   │ 

│13 decembrie│admişi pentru mai multe  │ 

│            │funcţii/unităţi de       │ 

│            │învăţământ               │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│17 decembrie│Validarea rezultatelor   │ 

│            │finale                   │ 

├────────────┼─────────────────────────┤ 

│20-22       │Emiterea deciziilor de   │ 

│decembrie   │numire (cu aplicare de la│ 

│            │10 ianuarie 2022)        │ 

└────────────┴─────────────────────────┘ 

*ST* 

 

    ---- 

 

 

 


