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ANUNT- CONDITII iNSCRIERE CONCURS 
SESIUNEA IUNIE - OCTOMBRIE 2022 

Inspectoratul ~colar Judetean Dolj anuntii organizarea, in perioada iunie - octombrie 2022, a 
celei de-a treia sesiuni a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director ~i director adjunct din 
unitatile de invatiimant preuniversitar de stat, din judetul Dolj. 

Concursul se desfii~oarii in baza Ordinului ministrului educatiei nr. 4098/2022 (publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623/24.06.2022) pentru modificarea ~i completarea 
Metodologiei privind organizarea ~i desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de 
director ~i director adjunct din unitatile de inviitamant preuniversitar, aprobatii prin O.M.E. nr. 
4597/2021. 

Art. 3. (1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea functiei de director sau de 
director adjunct, cadrele didactice vor indeplini, cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) Sunt absolventi ai invatiimantului superior cu diploma de licentii sau atestat de echivalare in 
conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificiirile ~i completarile 
ulterioare; 

b) Sunt titulari in invatiimantul preuniversitar, avand incheiat contract de munca pe perioadii 
nedeterminatii; 

c) Au o vechime in invatiimantul preuniversitar de minimum 5 ani; 
d) Au calificativul ,,Foarte bine" acordat in ultimii 2 ani ~colari incheiati lucrati efectiv la 

catedrii in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatiimant/inspectorate 
~colare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori in functii de 
indrumare ~i control din inspectorate ~colare/functii de specialitate specifice Ministerului Educatiei; 

e) Nu au fost sanctionate disciplinar in anul ~colar curent ~i in ultimii 2 ani ~colari incheiati 
lucrati efectiv la catedrii in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de 
inviitiimant/inspectorate ~colare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul 
Educatiei ori de indrumare ~i control din inspectorate ~colare/functii de specialitate specifice in 
Ministerul Educatiei sau a intervenit radierea de drept a sanctiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere in inviitiimant prin hotiirare 
judeciitoreascii definitivii de condamnare penalii ~i nici nu au fost sanctionate disciplinar, conform art. 
280 alin. (2) litera ( d) din Legea nr.1/2011, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, printr-o decizie de 
sanctionare disciplinarii, riimasii definitivii ~i in vigoare, cu suspendarea dreptului de a se inscrie la un 
concurs pentru ocuparea unei functii de conducere; 

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei, conform prevederilor art. 
234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile ~i completiirile ulterioare; 

h) Nu au avut statutul de ,,lucriitor al Securitatii" sau ,,colaborator al Securitatii". 
(2) Cadrele didactice care au ocupat ~i functii de conducere din unitati de 

inviitiimant/inspectorate ~colare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul 
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Educatiei ori functii de indrumare ~i control din inspectorate ~colare/functii de specialitate specifice in 
Ministerul Educatiei prezinta calificativele prevazute la alin. (1) lit. d) obtinute in urma evaluarii 
activitatii desta~urate in aceasta calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe 
durata unui an ~colar a ocupat temporar atat functii de conducere sau de indrumare ~i control, cat ~i 
functii didactice de predare prezinta calificativele paqiale obtinute in urma evaluarii activitatii 
desta~urate in toate aceste functii, in conditiile in care fiecare calificativ partial este «Foarte bine»." 

ALIN. (3) NU ESTE CAZUL (NU se organizeazii concurs pentru ocupareafuncfiei de director 
al CJRAE/CMBRAE) 

(4) La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unei unitati de 
invatamant special sau al centrului ~colar pentru educatie incluziva pot candida persoanele care 
indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) ~i au specializarea necesara/atestatul necesar 
pentru ocuparea unei functii didactice in invatamantul special, in concordanta cu Centralizatorul in 
v1goare. 

(5) in cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, 
directorul are obligatia cunoa~terii limbii respective, dovedita cu documente justificative cum ar fi: 
specializarea in limba straina/matema inscnsa pe diploma de studii, documentul de 
numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedra cu predare in limbile minoritatilor, certificat de 
competente lingvistice eliberat de un centru autorizat in materie. 

(6) in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in 
care sunt normate una sau mai multe functii de director adjunct, unul dintre directori are obligatia 
cunoa~terii limbii respective, dovedite cu documentele justificative mentionate la alineatul (5). 

(7) in situatiile de la alineatele (5) ~i (6), comisia de organizare a concursului identifica functiile 
de conducere vacante din unitatile de invatamant care necesita respectarea conditiei ca unul dintre 
directori sa cunoasca limba minoritatii ~i afi~eaza aceasta lista la sediul ~i pe site-ul in:spectoratului 
~colar, mentionand ca pentru functiile respective candidatii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta. 

(8) in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in 
care este normata doar functia de director, nu se aplica prevederile alin. (5) ~i (6). in cazul in care o 
astfel de functie este ocupata prin concurs de un cadru didactic care nu cuno~te limba minoritatii 
respective, acesta are obligatia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la sectia cu predare in 
limba minoritatii nationale in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 

(9) Nu pot ocupa functiile de director sau de director adjunct persoanele aflate in situatiile 
mentionate in art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare 

Pre~edinte al Comisiei de organizare 


