
 

 

Lista documentelor necesare înscrierii la concurs 

 

   Art. 9. - (1) Dosarul de inscriere la concurs se depune in format letric la institutia care organizeaza 

concursul, la registratura inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale/secretariatul unitatii de 

invatamant particular, dupa caz, si trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente: 

a) cerere/cereri de inscriere completata/completate si semnata/semnate de candidat, potrivit 

modelului prevazut in anexa nr. 1; 

b) cartea de identitate; 

c) certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie; 

d) hotararile judecatoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din diferite 

motive, daca este cazul; 

e) actele de studii: diploma de absolvire in situatia candidatilor absolventi ai colegiilor 

universitare pedagogice de institutori, diploma de licenta/absolvire a studiilor universitare, foi 

matricole/suplimente de diploma; 

f) documentul care atesta calitatea de membru al corpului national de experti in managementul 

educational; 

g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular in invatamantul preuniversitar; 

h) certificatul ultimului grad didactic obtinut sau diploma de doctor/adeverinta care atesta 

obtinerea titlului de doctor, dupa caz; 

i) documente justificative privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (7); 

j) adeverinta/adeverinte care atesta obtinerea calificativelor „Foarte bine“ in ultimii 4 ani scolari 

anteriori anului scolar in care se desfasoara concursul, lucrati efectiv la catedra in functii 

didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele 

corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale ori in functii de 

indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul 

Educatiei Nationale, indiferent de perioada in care candidatul si-a desfasurat activitatea, 

corespunzatoare functiilor indeplinite in perioada respectiva; 

k) adeverinta/adeverinte care atesta ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimul an scolar anterior 

anului desfasurarii concursului si nici in anul scolar in curs, in care a functionat sau 

functioneaza efectiv la catedra, indiferent de perioada in care si-a desfasurat activitatea si de 

functiile ocupate, functii didactice, de conducere din unitati de invatamant/inspectorate 

scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale sau 

decizia de constatare a radierii de drept a sanctiunii, daca este cazul; 

l) cazier judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale; 

m) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii 

stiintifice si al ministrului sanatatii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific 

al certificatului medical necesar pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie de conducere sau 

de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar; 

n) declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a avut statutul de „lucrator al Securitatii“ 

sau „colaborator al Securitatii“, conform modelului din anexa nr. 13; 

o) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate 

prevazute la art. 3 alin. (12), art. 4 sau 5; 

p) dupa caz, binecuvantarea cultului emisa in vederea ocuparii prin concurs a functiei de director 

sau de director adjunct, in cazul liceelor si seminariilor teologice; documentul scris care atesta 

consultarea organizatiei judetene care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul 

Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, documentul scris care atesta 

consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale, in cazul unitatilor de invatamant cu 

predare intr-o limba a unei minoritati nationale; avizul consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant, in cazul candidaturilor pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct 

din unitatile de invatamant care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic si au o 

pondere majoritara a invatamantului dual; avizul eliberat de asociatiile/fundatiile/federatiile/ 

centrele/ planurile care gestioneaza pluralismul educational la nivel national, recunoscute de 



Comisia Nationala pentru Alternative Educationale, in cazul unitatilor de invatamant care 

scolarizeaza preponderent intr-o alternativa educationala; 

q) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru 

comunitar unic pentru transparenta calificarilor si competentelor (Europass), potrivit modelului 

prevazut in anexa nr. 2, la care se anexeaza documente doveditoare care sa sustina declaratiile 

din curriculum vitae, structurate in ordinea criteriilor din fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 

3; 

r) scrisoarea/scrisorile de intentie in care candidatul prezinta cum apreciaza ca raspunde criteriilor 

de competenta, expertiza, profil personal si atributiilor functiei de director/director adjunct la 

unitatea/unitatile de invatamant pentru care candideaza; 

s) oferta manageriala/ofertele manageriale pentru unitatea/ unitatile de invatamant pentru a caror 

functii de conducere candideaza, in plic sigilat; 

t) declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului documentelor din dosarul de 

inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 9; 

u) opisul dosarului, in doua exemplare, in care este consemnat numarul total de pagini. 

(2) In dosarul de inscriere, care se depune in format letric, documentele prevazute la alin. (1) lit. a), k), l), 

m), n), o), r), s), t), u) si curriculum vitae se depun in original, iar celelalte documente in copie certificata 

„conform cu originalul“ de catre secretarul-sef/secretarul unitatii de invatamant/institutiei in care 

candidatul isi desfasoara activitatea la momentul inscrierii. 

(Extras din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de 

director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar) 

 


