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Sursa Act:Monitorul

ORDIN Nr. 5.454
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea
si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director
si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.597/2021
In temeiul prevederilor art. 257, 258 si ale art. 259 alin. (3) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.782/DGMRUS din 13.10.2021,
in baza art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr.
4.597/2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 si 771
bis din 10 august 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 33, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate,
alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(4) In contextul starii de alerta, in sesiunea 2021 a concursului pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, candidatii ale caror dosare de inscriere au fost validate
in baza prevederilor art. 9 alin. (3) si (4), aflati in carantina sau izolare la data
de 15 octombrie 2021, pot sustine proba scrisa la data de 28 octombrie 2021,
cu conditia prezentarii unui buletin de analize care atesta rezultatul pozitiv al
analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare
eliberate de DSP, care atesta plasarea in izolare/carantina pentru o perioada
care include data de 15 octombrie 2021.
(5) La data de 14 octombrie 2021, candidatii care se afla in situatia
prevazuta la alin. (4) transmit comisiei judetene de organizare a concursului,
in scris sau prin posta electronica, o declaratie pe propria raspundere, urmand
ca documentele doveditoare sa fie transmise pana la data de 26 octombrie
2021.
(6) Necomunicarea, pana la data de 26 octombrie 2021, a documentelor
doveditoare atrage dupa sine pierderea dreptului de a participa la proba
scrisa.
(7) Pentru asigurarea egalitatii de sanse intre toti candidatii declarati admisi
la proba scrisa se modifica in mod corespunzator perioada de exprimare a
optiunilor pentru unitatile de invatamant/functiile pentru care acestia

candideaza."
2. Anexa nr. 8 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Directia generala management resurse umane si retea scolara din
cadrul Ministerului Educatiei si inspectoratele scolare duc la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 13 octombrie 2021.
Nr. 5.454.
ANEXA
(Anexa nr. 8 la metodologie)
CALENDARUL CONCURSULUI
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile
de invatamant preuniversitar de stat - sesiunea 2021

Data

Activitatea
Anuntarea concursului (publicarea functiilor vacante pentru care se

14 septembrie

organizeaza concursul) Constituirea comisiei nationale, a comisiilor
de organizare la nivel judetean si a comisiilor de evaluare a
documentelor de inscriere

15-26 septembrie

Depunerea dosarelor de inscriere la proba scrisa pe platforma
informatica dedicata

27-29 septembrie

Evaluarea dosarelor de inscriere

30 septembrie

Afisarea listei candidatilor admisi la evaluarea dosarelor

1 octombrie

Depunerea solicitarilor de analiza a cauzelor si remedierea
eventualelor erori la etapa de inscriere in platforma informatica

4-6 octombrie

Remedierea eventualelor erori la etapa de inscriere

7 octombrie

Afisarea listei candidatilor admisi la evaluarea dosarelor

8 octombrie

Stabilirea centrelor speciale de desfasurare a probei scrise

13 octombrie

Repartizarea candidatilor pe centre

14 octombrie

Depunerea de catre candidatii aflati in carantina sau izolare a
documentelor prevazute la art. 33 alin. (4) sau a declaratiei pe
propria raspundere

15 octombrie

Desfasurarea probei scrise

15 octombrie

Afisarea rezultatelor la proba scrisa

15-17 octombrie

Depunerea contestatiilor la proba scrisa

18-20 octombrie

Solutionarea contestatiilor la proba scrisa

20 octombrie

Afisarea rezultatelor finale la proba scrisa
Inregistrarea optiunilor candidatilor pentru unitatea la care

21 octombrie-1

candideaza si, in functie de optiune, depunerea documentelor pentru

noiembrie

unitatile de invatamant care necesita avize suplimentare, conform
art. 8 alin. (1) lit. n)
Proba scrisa pentru candidatii care la data de 15 octombrie 2021 se

28 octombrie

afla in carantina sau izolare Afisarea rezultatelor la proba scrisa
Depunerea contestatiilor

29 octombrie

28 octombrie-2
noiembrie

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale pentru
candidatii participanti la proba scrisa din data de 28 octombrie
Transmiterea solicitarilor de desemnare a membrilor comisiilor de
interviu din partea consiliilor profesorale, autoritatilor locale si
companiilor/universitatilor

2-10 noiembrie

Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie

Publicarea graficului de desfasurare a interviurilor

15 noiembrie-8
decembrie
16 noiembrie-10
decembrie
13 decembrie

Desfasurarea probei de interviu

Depunerea si solutionarea contestatiilor la proba de interviu
Exprimarea optiunilor candidatilor declarati admisi pentru mai multe
functii/unitati de invatamant

17 decembrie

Validarea rezultatelor finale

20-22 decembrie

Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

