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Către 

• M!N!ST(RUL EDUCATIEI NA'('!ONAL.t 

Toate cadrele didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management 
educaţional, 

Prin prezenta, vă transmitem Nota Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1836/DGMP/04.08.2017 
privind numirea, în anul şcolar 2017-2018, prin detaşare în interesul învăţământului în funcţiile de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ rămase vacante după concurs. 

Inspector şcolar general, 

Inspector managementul resurselor umane, 

Prof. Gabriela Anca PANAIT 

cxf~4z_ 
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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

Nr. !&3C/M,«f;04. Ol- 2017 

De acord 

SECRETAR DE STAT, 

ARIANA OANA BUCUR 

~ 
NOTĂ 

DIRECTIA GENERALĂ 
MANAG!!:Mf;NT f'R.!;:~NlVllRSIT AR 
D!R~C'f!A JUH!D!C 

Se aprobă 

privind numirea, în anul şcohtr Z017-Z018, prin detaşare în interesul invăţămiintului în funcţiile de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ rămase vacante după concurs 

I. Având în vedere prevederile Calendarului concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct, sesiunea iunie-aug11st 2017, în data de 4 august 2017, inspectoratele şcolare vor face publice, 
prin afişare la avizier şi pe site-ul propriu, toate funcţiile de director şi director adjunct rămase vacante după 
concurs. 

II. Până la data de 17 august Z017, cadrele did&ctice înscrise în Registrul n<tţional al experţilor în 
management educaţional, interesate de 0e1.1parea cu priorit~te, în anul şcolar 201 7-2018, prin detaşare în 
interesnl învăţământului a unei fnncţii de director sau de director adjunct rămasă vacantă dupîi cQncurs_la_o _ 

- unitate deînvăţământ, depunla-inspectorateJe-şcolareopţitfficil îll sc-ris: cu-precizarea unitiifii de învăţământ 
şi a funcţiei de care sunt interesate. 

III. În vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului, cu prioritate, într-o funcţie de director 
sau de director adjunct, in perioada 21-22 august Z017, cadrele didactice interesate, înscrise în Registrul 
naţional al experţilor în management educaţiona), vor susţine un interviu, în faţa unei comisii constituite din 3 
membri ai consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, în cadrul căruia vor prezenta planul opera1ional 
pentru anul şcolar 2017-2018 al unităţii de învăţământ pentru care şi-au exprimat opţiunea şi le vor t! testate 
cunoştinţele privind legislaţia şcolară raportată strict la specificul şi nivelulLUlităţii de înv~Wimâm pentru care 
au optat prin adresarea a 3 întrebări de către membrii comisiei din punctele 1 -7 prevăzute în bibliogntila·cadru, 
anexa nr. 1 O la Metodologia privind organizarea şi desfăştu·area concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învă)ământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare. 

La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se pot constitui mai multe comisii de evaluare a interviului. Durata 
interviului este de maximum 20 de minute şi se evaluează conform criteriilor şi punctaje!or prevăzute în anexa 
la prezenta Notă. Punctajul maxim este de 30 de pnncte, iar punctajul minim de promovare a interviului est~ 
de 21 de puncte. 

În data de 18 august 2017, inspectoratele şcolare afişează la avizier şi pe sit e-ul propriu programarea pe 
zile şi pe ore la fiecare comisie a cadrelor didactice care au depus opţiuni în vederea numirii prin detaşare în 
interesul învăţământului într-o funcţie de director sau de director adjunct. 

Cu ocazia susţinerii probei de interviu, cadrele didactice vor prezenta comisiei, în format tipălit, un 
exemplar al planului operaţional pentru anul şcolar 2017-20!8. 
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IV. În situaţia în care în urma desfăşurării interviurilor mai rămân funcţii vacante de director sau director 
adjunct, inspectorul şcolar general va avea în vedere următoarele criterii pentru selecţia cadrelor didactice 
propuse pentru a ocupa funcţii de director şi director adjunct ln unităţile de învăţământ preuniversitar prin 
detaşare în interesul învăţământului, în anul şcolar 20 1 7-20 !8: 

· • cadre didactice care au participaT Ia concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director 
adjunct, sesiunea iunie-august 20!7, care au fost declarate adinise; 
• cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjcmct, 
sesiunea septembrie-decembrie ;?.0!6, care au fost declarate admise şi nu au participat la concursul 
naţional de ocuparea funqii!or de director şi director adjtmct, sesiunea iunie-august 20 17; 
• cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director 
adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puţin două probe in cadrul acestui concurs; 
• cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director 
adjunct, seshmea iunie-august 20!7, care au promovat cel puţin proba scrisă în cadrul acestui concurs; 
• cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, 
sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au promovat cel puţin două probe în cadrul acestui concurs; 
• cadre didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional şi nu au 
participat nici la concursul naţional de ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea iunie
august 2017, nici la concursul de ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea septembrie
decembrie 2016. 

V. Dacă după de1ularea activităţilor prevăzute la ptmcte!e UJ şi IV nu se identifică suficiente cadre 
didactice pentru a ocupa toate funcţiile vacante de director sau director adjunct, inspectoratele şcolare vor 
aplica prevederile art. 27 alin. (4) din Metodologia de concurs aprobată prin OMEN nr. 3969/2017, cu 
modificările ulterioare. 

VI. Numirea prin detaşare în interesul învăţământului în funcţii de director şi director adjunct din 
unităţile de învăJăinânt_pr~universitar se realizează cu-respectarea prevederilor art258-a!in: (7) dili Legea 
edi.icajieiiiafionale nr. J/20 Il cu modificările şi completări le ulterioare. 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT 
PRE VNJVERSIT AR 

DIRECTOR GE~~~ 

Corina MA/ #J 
orrufroR, 

Adrian Marit~MRBULESCU 
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Anexă la Nota nr. ---~---'~-~2017 

EVALUARE INTERVW 

Punctaj 

Aspect vizat Indicator Punctaj aspect vizati 
indicator Răsptms la 

Intrebari 

Proiectează programe de dezvoltare/acţiuni 
structtJrate in funcţie de cele pam1 domenii lp 
funcrionalelde grupurHintă/de rezultatele aşteptate. 

Formuleazn, in cancordanli\ cu strategia din lp PPIIPAS, obiectivele specifice. 

Alege corect activităţi de atingere a obiectivelor 1 p specifice. 

Planul operaţional Stabileşw corect modalităţi de monitorizare/ 
lp penm• anul şcolar evaluare a îndeplinirii ţinte lor strategice. 7p 

2017-2018 

Propune termene realisre de finalizare a 
J p 

activitaţilor. 

Identifică în moct corect resursele necesare lp (umane, materiale, financiare). 

~ra[Jileşre _în_m()dre_alisr_ incticarori i de perfonnanţă. - -0;5 p - -- - - -

--- --- -- --------

Asigură monitori•area şi evaluarea plannlui 0,5 p 
opera1ional. 

Verificarea cunoştinţelor privind legisla!ia şco!ara raportata snicr la specificul şi nivelul unit1iţii de 
. învăt~mânt, pe baza bibliografiei Metodologia de concurs aprol:>ară prin OMEN nr. 3969/2017, cu 3 p 
modificarile ulterioare, prin adresarea a 3 întrebări candidatului. 

TOT AJ .. PUNCT AJ 10 p 

Notă. in vederea edificării asupra punctajului a/erenr indicarori/or, membrii comisiei pot adresa imrebtiri candidatului. 
Înlrebărlle privind legislaria şcolară trebuie sa fie ac.teaşi pentru to{i candida{ii care au optat pentru aceeaşifuncfle elin 
aceeaşi unitme de invătămânr. 



Nr. crt. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 

Tabel nominal cu unităţile de învăţământ care au funcţii de director/ 

director adjunct rămase vacante după sesiunea iunie-august 2017 

Unitatea de învăţământ 

SCOALA GIMNAZIALA "MARIN SORESCU" BULZESTI 

SCOALA GIMNAZIALA CERAT 

SCOALA GIMNAZIALA DAMIAN-SADOVA 

SCOALA GIMNAZIALA GANGIOVA 

SCOALA GIMNAZIALA GIGHERA 

SCOALA GIMNAZIALA GRECESTI 

SCOALA GIMNAZIALA IZVOARE 

SCOALA GIMNAZIALA "PETRE MANARCESCU" LIPOVU 

SCOALA GIMNAZIALA SEACA DE CAMP 

SCOALA GIMNAZIALA TALPAS 

SCOALA GIMNAZIALA TESLUI 

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA 

SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 

SCOALA GIM NAZIALA SADOVA 

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI 

LICEUL TEORETIC "GH. VASILICHI" CETATE 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA 

LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE 

Funcţia 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director Adjunct 

Director Adjunct 

Director Adjunct 

Director Adjunct 

Director Adjunct 

Director Adjunct 



*Participarea la concursul pentru ocuparea functiei de director !?i de director adjunct din 
liceele !?i seminariile teologice este conditionata de obtinerea de catre candidat a avizului 
scris (binecuvantarii) din partea cultului respectiv. 
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