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ANUNȚ  
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE 

DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI DE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL  HUNEDOARA 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara organizează, potrivit Ordinului ministrului educației 

nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului educației nr. 4.088/23.09.2022 

(M.Of. nr. 623/24.VI.2022) și a Adresei ministerului educației nr. 29.776/24.06.2022, în perioada 

27.06.2022-05.10.2022, concursul pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de director/director 

adjunct din unitățile de învățământ din județul Hunedoara: 

Nr. 

crt. 
Nume unitate cu personalitate juridică Tip unitate 

Număr 

funcții 

Director 

Număr 

funcții 

Director 

adjunct 

Observații 

1.  CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

HUNEDOARA 

Club 

Școlar 

Sportiv 

1 0  

2.  CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

PETROȘANI 

Club 

Școlar 

Sportiv 

1 0  

3.  COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL 

GOJDU” HUNEDOARA 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

4.  COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL” 

DEVA 

Unitate de 

învățământ 

0 2 unul dintre directori 

are obligația 

cunoașterii limbii 

germane, dovedite 

cu documentele 

justificative 

5.  COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU” PETROȘANI 

Unitate de 

învățământ 

0 1 directorul adj. are 

obligația cunoașterii 

limbii maghiare, 

dovedite cu 

documentele 

justificative 

6.  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 

„REGINA MARIA” DEVA 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

7.  GRADINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 HUNEDOARA 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

8.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

„CETATE” DEVA 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

9.  LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE 

LEONIDA” PETROȘANI 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

10.  LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS 

OLAHUS” ORĂȘTIE 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

11.  LICEUL TEHNOLOGIC „OVID 

DENSUSIANU” CĂLAN 

Unitate de 

învățământ 

0 2  

12.  LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” 

URICANI 

Unitate de 

învățământ 

1 1  
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Nr. 

crt. 
Nume unitate cu personalitate juridică Tip unitate 

Număr 

funcții 

Director 

Număr 

funcții 

Director 

adjunct 

Observații 

13.  LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC 

„DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA 

Unitate de 

învățământ 

0 2  

14.  LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE” 

LUPENI 

Unitate de 

învățământ 

0 2 un director adj. are 

obligația cunoașterii 

limbii maghiare, 

dovedite cu 

documentele 

justificative 

15.  LICEUL TEORETIC „SILVIU 

DRAGOMIR” ILIA 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

16.  LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR” 

DEVA 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

17.  LICEUL TEORETIC GHELARI Unitate de 

învățământ 

1 0  

18.  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

„SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP 

Unitate de 

învățământ 

1 0 directorul are 

obligația prezentării 

avizului de cult 

19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, 

CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD 

Unitate de 

învățământ 

0 1  

20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE 

ȚIC” BRĂNIȘCA 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

21.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN 

OPREAN” BUCUREȘCI 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

22.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA 

ROMÂNĂ 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA 

CERNII DE JOS 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

24.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 

HUNEDOARA 

Unitate de 

învățământ 

1 1  

25.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA Unitate de 

învățământ 

1 0  

26.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ Unitate de 

învățământ 

1 0  

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM Unitate de 

învățământ 

1 0  

28.  ȘCOALA PRIMARĂ BALȘA Unitate de 

învățământ 

1 0  

29.  ȘCOALA PRIMARĂ BLĂJENI Unitate de 

învățământ 

1 0  

30.  ȘCOALA PRIMARĂ BULZEȘTII DE SUS Unitate de 

învățământ 

1 0  

31.  ȘCOALA PRIMARĂ BURJUC Unitate de 

învățământ 

1 0  

32.  ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDĂU Unitate de 

învățământ 

1 0  

33.  ȘCOALA PRIMARĂ LELESE Unitate de 

învățământ 

1 0  
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Nr. 

crt. 
Nume unitate cu personalitate juridică Tip unitate 

Număr 

funcții 

Director 

Număr 

funcții 

Director 

adjunct 

Observații 

34.  ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINEȘTI Unitate de 

învățământ 

1 0  

35.  ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ Unitate de 

învățământ 

1 0  

36.  ȘCOALA PRIMARĂ TOMEȘTI Unitate de 

învățământ 

1 0  

37.  ȘCOALA PRIMARĂ VALEA 

NANDRULUI 

Unitate de 

învățământ 

1 0  

 TOTAL   24 19  

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE  

(conform O.M.E. nr. 4.597/6.08.2021, cu modificările și completările ulterioare): 

 

Articolul 8. 

(1)Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină 

obligatoriu următoarele documente: 

a) Curriculum Vitae Europass; 
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la 

prezenta metodologie; 

c) cartea de identitate; 

d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; 

e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite 

motive, dacă este cazul; 

f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

g)ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar; 

h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, pe baza eventualelor documente 

depuse de candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor «Foarte 

bine» în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere, 

îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar 

curent, nici în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie; 

i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale; 

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

modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice 

și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului 

medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de 

control din învățământul preuniversitar; 

k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de "lucrător al Securității" sau 

"colaborator al Securității", conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie; 

l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform 

anexei nr. 6; 
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m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de 

înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie; 

n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind 

funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în 

aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după 

caz: 

1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE; 
2. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de 

învățământ special, centrele de educație incluzivă; 

3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unitățile 

de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile 

minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct. 

4. avizele prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3). 

Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri specifice 

de utilizare. 

(2)Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5 zile 

lucrătoare de la solicitare. 

(3) Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. n) atrage invalidarea opțiunii de 

susținere a probei de interviu pentru funcția/funcțiile de conducere care necesită 

respectiva/respectivele condiții speciale. 

 

 

 BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022 
 

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii 

și practici actuale. Iași: Editura Polirom 

• Capitolele 1, 2, 3, 4, 8 

2. Hattie, J. (2014), Învățarea vizibilă. București, Editura Trei • Capitolul 9  

3. Senge, P. (coord) 2016, Școli care învață. A cincea disciplină 

aplicată în educație, București, Editura Trei 

• Capitolele VIII.1, IX, 

XII, XIII.1 

4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs 

• Titlurile I, II, IV 

(Capitolul I), VI, VII 

5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data 

înscrierii la concurs 

 

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs 

 

7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului 

național, document aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 

3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale 

Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului 

național. Cadrul de referință al Curriculumului național 

• Partea 1, Capitolele 2, 4  

• Partea a 2-a: Capitolele 

6, 7, 10 
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Calendarul concursului  

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat Sesiunea iunie-octombrie 2022 

 
Data Activitatea 

27 iunie Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează 

concursul) 

Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a 

comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere 

28 iunie - 17 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă 

18 - 21 iulie Evaluarea dosarelor de înscriere 

22 iulie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

25 iulie Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la 

etapa de înscriere în platforma informatică 

26-27 iulie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere 

28 iulie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

29 iulie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise 

Repartizarea candidaților pe centre 

1 august - 6 septembrie Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale 

și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu 

8 septembrie Desfășurarea probei scrise 

8 septembrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

8-9 septembrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă 

12-13 septembrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă 

13 septembrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă 

14 - 18 septembrie Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în 

funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care 

necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările 

ulterioare 

19 - 20 septembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu 

21 septembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor 

22-29 septembrie Desfășurarea probei de interviu 

23-30 septembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu 

30 septembrie Afișarea rezultatelor finale ale concursului 

3 octombrie Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe 

funcții/unități de învățământ 

4 octombrie Validarea rezultatelor finale 

5 octombrie Emiterea deciziilor de numire 

 

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul 

Hunedoara, fișele postului pentru director și director adjunct, metodologia de concurs, bibliografia 

pentru concurs, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate 

la avizierul inspectoratului școlar și pe site-ul instituției http://forum.isj.hd.edu.ro, la secțiunea 

Comunicate generale și la Concurs directori și directori adjuncți 2022. 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. DR. MARIA ȘTEFĂNIE 
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