
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROBA DE SELECŢIE PRIN INTERVIU 

 

La proba de selecţie prin interviu, organizată în 6 şi 7 august 2019, pot participa cadrel 

didactice care: 

 a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul funcţiei 

de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare 

pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare; 

    b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform 

prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe 

perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în 

domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; 

    d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele 

"Foarte bine" primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau 

în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului 

didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de 

îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului 

Educaţiei Naţionale, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; 

    e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului desfăşurării 

concursului, lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din 

unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al 

Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate 

şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de 

perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; 

    f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare penală; 

    g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor 

art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 


