
 

 
 
  

 
 
 

Condiții de participare la selecția 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și/sau director adjunct  

din unitățle de învățământ preuniversitar, din județul Teleorman 
 

La selecție pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

- au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea 
"Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar"; 

- sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform 
prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de 
doctor;  

- dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Foarte 
bine" acordat 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;  

- nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării selecției şi 
nici în anul şcolar în curs. 

Dosarul de selecție va cuprinde: 
- cererea de înscriere  
- acordul scris pentru ocuparea funcției vacante 
- scrisoare de intenție 
- copie carte de identitate 
- copie certificat de naştere şi, dacă este cazul, copie după certificatul de căsătorie 
- actele de studii în copie: diplomă de absolvire în situaţia candidaţilor absolvenţi ai colegiilor 

universitare pedagogice de institutori, diplomă de licenţă/absolvire a studiilor universitare, foi 
matricole/suplimente de diplomă 

- copia ultimului document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul 
preuniversitar 

-  copie după certificatul ultimului grad didactic obţinut sau diploma de doctor/adeverinţa care 
atestă obţinerea titlului de doctor, după caz 

- Curriculum vitae însoțit de documente justificative relevante pentru ocuparea unei funcții de 
conducere 

- documentul care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul 
educaţional 

- adeverinţă/adeverinţe care atestă obţinerea calificativelor "Foarte bine" în ultimii 4 ani şcolari 
anteriori selecției 

-  adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior 
anului desfăşurării selecției şi nici în anul şcolar în curs 

- cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale  



 

 
 
  

- certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific 
al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau 
de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar. 

 
 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman 
în perioada 30.07.2018 – 01.08.2018, între orele 8.00 – 16.30. 

 


