
 

Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru 

unitatea la care candidează şi depunerea 

documentelor pentru unităţile de învăţământ care 

necesită avize suplimentare se realizează în 

perioada 21 octombrie – 1 noiembrie 

 
EXTRAS DIN 

ORDIN Nr. 4597/2021 din 6 august 2021  

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu adaugarile si completarile 

ulterioare 

 

 
ART. 16 

 

(1) În perioada prevăzută în calendarul de desfăşurare a concursului, candidaţii 

declaraţi admişi la proba scrisă încarcă în aplicaţia informatică dedicată cererea 

privind opţiunea pentru unitatea/unităţile de învăţământ, respectiv funcţia/funcţiile 

pentru care candidează. 

(2) După promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la 

proba de interviu la una sau mai multe funcţii distincte. 

(3) La finalul perioadei prevăzute la alin. (1), inspectoratul şcolar publică, pe site- 

ul propriu şi prin afişare la sediu, lista candidaţilor pentru fiecare unitate şcolară şi 

pentru fiecare categorie de funcţii. 

 
ART. 8 

(1)................................................... 

n) înainte de desfăşurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru 

exprimarea opţiunilor privind funcţia/funcţiile, unitatea/unităţile de învăţământ 

pentru care optează, candidaţii vor încărca în aplicaţia informatică, pentru funcţiile 

care necesită condiţii speciale, şi următoarele documente, după caz: 



1. documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru 

CJRAE/CMBRAE; 

2. documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru 

unităţile de învăţământ special, centrele de educaţie incluzivă; 

3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. 

(5), pentru unităţile de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor 

naţionale sau cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt 

normate una sau mai multe funcţii de director adjunct. 

 
 

În vederea încărcării materialelor de mai sus consultați PROCEDURĂ PLATFORMĂ 

INFORMATICĂ INSCRIERE CONCURS D_DA SESIUNEA 2021 ( se găsește pe site-ul ISJ 
începând cu pag. 14 ) 

http://isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-platforma-informatica-inscriere-concurs-D_DA-sesiunea-2021.pdf
http://isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-platforma-informatica-inscriere-concurs-D_DA-sesiunea-2021.pdf
http://isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-platforma-informatica-inscriere-concurs-D_DA-sesiunea-2021.pdf

