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ANUNȚ PRIVIND TRAGEREA LA SORȚI A SUPRAVEGHETORILOR PENTRU 

PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE  

DE DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJ,  

SESIUNEA Iunie- octombrie 2022 

În conformitate cu Ord. M.E. nr. 4098/ 2022 privind modificarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct în unitățile de învățământ de stat (Anexa la ordinul ministrului educației nr. 

4597/2021), comisia județeană a concursului va realiza, prin tragere la sorți, selecția 

supraveghetorilor pentru proba scrisă. 

Activitatea se va realiza fizic, în plenul comisie de organizare, fiind permis accesul 

persoanelor desemnate ca observatori, în baza prevederilor art. 6 alin (1) din Metodologie: 

a. câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la 

nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ; 

pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală/nu există organizaţie sindicală 

afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar participă 

cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de învăţământ pentru care se 

organizează concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă; 

b. un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de părinţi cu activitate 

relevantă la nivel național. Pentru unitățile de învățământ în care nu există structură asociativă a 

părinților afiliată la o federaţie reprezentativă a asociaţiilor de părinţi cu activitate relevantă la nivel 

național, participă cu statut de observator un reprezentant al părinților din unitatea de învățământ, 

desemnat prin vot de Consiliul Reprezentativ al Părinților, care nu are calitatea de cadru didactic sau  

personal de conducere, îndrumare și control; 

c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la 

nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal; 

d. delegatul desemnat de cultul respectiv, în cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor 

de învăţământ confesional; 

e. reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în 

învățământul profesional și tehnic. 

 

Tragerea la sorți va avea loc miercuri, 7 septembrie 2022, ora 8:30,  la sediul Inspectoratului 

Școlar Județean Tulcea- sala de ședințe. 

 

 

Președintele comisie de organizare, 

Inspector școlar general, 

prof. Viorica PAVEL 
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