Condiții de participare la interviul pentru ocuparea
posturilor de director/director adjunct rămase vacante după concurs
pentru anul școlar 2017-2018

1. Pana la data de 17 august 2017, cadrele didactice înscrise în Registrul național al experților în
management educațional, interesate de ocuparea cu prioritate, în anul școlar 2017-2018, prin
detașare în interesul învățământului a unei funcții de director sau de director adjunct ramasă vacantă
după concurs la o unitate de învățământ, depun la inspectoratele școlare opțiunea în scris, cu
precizarea unității de învățământ și a funcției de care sunt interesate.
2. În vederea numirii prin detasare în interesul învățământului, cu prioritate, într-o funcție de director
sau de director adjunct, in perioada 21-22 august 2017, cadrele didactice interesate, înscrise în
Registrul național a1 expertților în management educational, vor susține un interviu, în fața unei comisii
constituite din 3 membri ai consiliului de administrație al inspectoratului școlar, în cadrul caruia vor
prezenta planul operational pentru anul qcolar 2017-2018 al unitatii de învățământ pentru care și-au
exprimat opțiunea și le vor fi testate cunoștintele privind legislația scolară raportată strict la specificul
si nivelul unității de învatamant pentru care au optat prin adresarea a 3 întrebari de catre membrii
comisiei din punctele 1-7 prevazute in bibliografia - cadru, anexa nr. 10 la Metodologia privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitațile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.
3969/2017, cu modificarile ulterioare.
La nivelul fiecarui inspectorat școlar se pot constitui mai multe comisii de evaluare a interviului.
Durata interviului este de maximum 20 de minute si se evalueaza conform criteriilor și punctajelor
prevazute în anexa la prezenta Notă. Punctajul maxim este de 30 de puncte, iar punctajul minim de
promovare a interviului este de 21 de puncte.
În data de 18 august 2017, inspectoratele școlare afișeaza la avizier și pe site-ul propriu programarea
pe zile și pe ore la fiecare comisie a cadrelor didactice care au depus opțiuni în vederea numirii prin
detașare în interesul învățământului într-o funcție de director sau de director adjunct.
Cu ocazia sustinerii probei de interviu, cadrele didactice vor prezenta comisiei, în format tipărit,
un exemplar al planului operational pentru anul școlar 2017-2018.

