
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR 
ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL 

SĂLAJ 
 

SESIUNEA 2021 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj anunță organizarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
județul Sălaj 
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul 
ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului 
educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat. 
 

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, 
cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții: 
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in 
conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile 
ulterioare; 
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată; 
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; 
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați 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 ori în funcții de îndrumare și control 
din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; 
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați 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 ori de îndrumare și control din inspectorate 
școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a 
sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre 
judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform 
art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o 
decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se 
înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; 
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“. 
Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate 
școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de 
îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației 
prezintă calificativele obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. 
La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care 
îndeplinesc și condițiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de 
asistență psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind 
disciplinele de învățământ, domeniile și specializarile, probele de concurs valabile pentru încadrarea 
personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul 
național de definitivare în învățământ în vigoare. 



La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ 
special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care au și 
specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul 
special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare. 
În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are 
obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în 
limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca 
titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice 
eliberat de un centru autorizat în materie. 
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt 
normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii 
limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul anterior. 
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este 
normată doar funcția de director și aceasta este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu 
cunoaște limba minorității respective, directorul are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor 
didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității 
de învățământ. 
Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în 
art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicate, conform Procedurii 
atașate prezentului anunț, și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente: 
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004; 
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 
din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației nr. 4597/2021; 
c) cartea de identitate; 
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; 
e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite 
motive, dacă este cazul; 
f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar; 
h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea 
în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la 
catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat 
disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 4 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021; 
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 și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și 
al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului 
medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de 
control din învățământul preuniversitar; 
k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ 
sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 a Metodologiei privind organizarea 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021; 
l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform 
anexei nr. 6 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată 



prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021; 
m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de 
înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din Metodologia privind organizarea 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021; 
n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind 
funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca 
în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, 
după caz: 

1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă; 

2. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5) din Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în 

limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care 

sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct. 

Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri 

specifice de utilizare. 

Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) în Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

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

preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021se eliberează, 

la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare. 

 

 

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Sălaj, sesiunea 2021 

Data Activitatea 

  14 septembrie 

Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează 

concursul) Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean 

și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere 

15—26 

septembrie 
Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată 

27—29 

septembrie 
Evaluarea dosarelor de înscriere 



30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

1 octombrie 
Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa 

de înscriere în platforma informatică 

4—6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere 

7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise 

13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre 

15 octombrie Desfășurarea probei scrise 

15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

15—17 

octombrie 
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 

18—20 

octombrie 
Soluționarea contestațiilor la proba scrisă 

20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă 

  21—27 

octombrie 

Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de 

opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize 

suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie 

28—29 

octombrie 

Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea 

consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților 

1—10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu 

12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor 

15 noiembrie—8 

decembrie 
Desfășurarea probei de interviu 

16 noiembrie—

10 decembrie 
Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu 

13 decembrie 
Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de 

învățământ 

17 decembrie Validarea rezultatelor finale 

20—22 Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022) 



decembrie 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Sălaj, sesiunea 2021 

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, 

Iași, Editura Polirom 

capitolele 1, 2, 3, 

4, 8 

2. Hattie, J. (2014), Învățarea vizibilă, București, Editura Trei capitolul 9 

3. Senge, P. (coord) 2016, Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație, 

București, Editura Trei 

capitolele VIII.1, 

IX, XII, XIII.1 

4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

vigoare la data înscrierii la concurs 

titlurile I, II, IV 

(capitolul I), VI, 

VII 

5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs 
  

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, 

cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs 

  

7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat 

prin Ordinul ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de 

politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea 

Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național 

  partea 1, 

capitolele 2, 4 

partea a 2-a, 

capitolele 6, 7, 

10 

În conformitate cu art. 3 alin. (7) și art. 7 alin. (1) și (3)  din Metodologie, Metodologia de concurs, 

anexele la metodologie, calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs precum și lista 

funcțiilor de director și director adjunct vacante pentru concursul din învățământul preuniversitar se 

afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 

Informații referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților se pot obține de la 

sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 

 

 


