ANUNȚ

Având în vedere:
- prevederile art. 45 alin. (9) și art. 97 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare:
”Art. 45 (9) In unitatile scolare cu predare si in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori va
fi un cadru didactic din randul minoritatilor respective, cu respectarea criteriilor de competenta
profesionala.”
”Art. 97 (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. In cazul unitatilor de
invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul are obligatia cunoasterii
limbii respective. In cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale,
unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective. In aceste cazuri, numirea directorului se
face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca
minoritatea nu are reprezentare parlamentara, cu consultarea Grupului parlamentar al minoritatilor
nationale.”
- prevederile art. 3 alin. (7)-(10) și art. 9 lit. ”i” și ”p” din Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/2017:
”Art. 3 (6) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale,
directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective dovedite cu documente justificative. În cazul
unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are
obligaţia cunoaşterii limbii respective dovedite cu documente justificative.
(7) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul
are obligaţia cunoaşterii 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 minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un
centru autorizat în materie sau, în cazul etnicilor maghiari, germani etc., adeverinţă eliberată de
organizaţia care reprezintă minoritatea respectivă la nivel judeţean.
(8) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt
normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii
respective, dovedite cu documente justificative conform alin. (7).
(...)
(9) Participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct, în cazul
unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi al celor cu secţii de predare în
limbile minorităţilor naţionale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, este
condiţionată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizaţiei
care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare
parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
(10) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este
normată doar funcţia de director, nu se aplică prevederile alin. (8) şi (9). În cazul în care o astfel de funcţie
este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaşte limba minorităţii respective, acesta are
obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale
în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
”Art. 9 (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune în format letric la instituţia care organizează

concursul, la registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale/secretariatul unităţii de
învăţământ particular, după caz, şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:
(…)
i) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (7);
p) după caz, binecuvântarea cultului emisă în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director
sau de director adjunct, în cazul liceelor şi seminariilor teologice; documentul scris care atestă
consultarea organizaţiei judeţene care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau,
dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, documentul scris care atestă consultarea grupului
parlamentar al minorităţilor naţionale, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare într-o limbă a unei
minorităţi naţionale; avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul
candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ
care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a
învăţământului dual; avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/ centrele/ planurile care
gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru
Alternative Educaţionale, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează preponderent într-o
alternativă educaţională;”
La nivelul municipiului București au fost scoase la concurs următoarele funcții de conducere, din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat:
1. Unități de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale:
Colegiul German „Goethe”, Sector 1, (limba germană): director adjunct 2;
Liceul Teoretic „Ady Endre”, Sector 2 (limba maghiară): director 1;
2. Unități de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale:
Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”, Sector 1, (limba germană): director adjunct 1;
3. Licee și seminarii teologice:
Colegiul Romano-Catolic "Sfântul Iosif": functie director adjunct 1;
Liceul Teologic Baptist "Logos": functie director 1;
Liceul Teologic Penticostal "Emanuel": functie director 1
Seminarul Teologic Ortodox: functie director 1
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