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INSPECTORATUL 
PROCEDURA OPERATIONALA COD DOCUMENT 

Cod: PO-ISJDJ - 65 PO-ISJ DJ-65 
�COLAR JUDETEAN PRIVIND DRGANIZAREA, DESF�URAREA $1 EVAlUAREA PROBE! DE INTERVIU IN CADRUL 

Exemplar nr. 1 
DOU 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNqllLOR VACANTE DE DIRECTOR $1 DIRECTOR 

ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDETUL DOU- REVIZIA II - EDITIA I SESIUNEA IUNIE-OCTOMBRIE 2022 

I. Lista responsabilitatilor cu elaborarea, verificarea �i aprobarea editiei
sau, dupa caz, a reviziei in cadrul edipei procedurii operationale.

ELEMENTE PRIVIND 
RESPONSABILII / NUMELE �I PRENUMELE FUNCTIA DATA SEMNATURA 

OPERATIUNEA / 
Prof. Mihaela Carmen POPA Inspector �colar 

ELABORAT Prof. Gabriel FLORIAN Inspector �colar 20.09.2022 -�
Prof. Cristina UNGUREANU Inspector �colar 

AVIZAT Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE Director CCD Dolj 20.09.2022 
IM/ 

APROBAT Prof. dr. Daniel Alexandru ION Inspector �colar 20.09.2022 
D general 

II. Situatia editiilor �i a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

DATA DE LA CARE SE 
EDITIA/REVIZIA iN COMPONENT A 

MODALITATEA REVIZIEI 
APLICA PREVEDERILE 

CADRUL EDITIEI REVIZUITA EDITIEI SAU REVIZIEI 
EDITIEI 

Editia I Procedura completa - 20.09.2022 

Revizia I Procedura completa Actualizare legislatie 20.09.2022 

Revizia II Procedura completa Actualizare legislatie 20.09.2022 

III. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau dupa caz,
revizia din cadrul editiilor procedurii operationale

SCOPUL NUME�I DATA 
COMPARTIMENT FUNCTIA SEMNATURA 

DIFUZARII PRENUME PRIMIRII 

Prof. dr. Daniel 20.09.2022 Inspector 
111.1 Aprobare Conduce re �colar general Alexandru ION 

Avizare Pre�edinte Prof. dr. Oana 20.09.2022 
� 

111.2 aplicare 
Conducere comisie Lavinia ZAHARIE 

Inspector lnspectori - 20.09.2022
Difuzke Management Tnstitutional �colar membri comisie 111.3 Aplicare :::omisia de organizare electronica 

concurs 

111.4 Aplicare Unitati de Tnvatamant Cadrele didcatice Tnscrise la concurs 20.09.2022 20.09.2022 
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CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCfllLOR VACANTE DE DIRECTOR $1 DIRECTOR 

ADJUNCT DIN UNITAJILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDETUL DOU- REVIZIA II - EDITIA I 
SESIUNEA IUNIE-OCTOMBRIE 2022 

VII. Definitii �i abrevieri

VII.1. Definitii ale termenilor

Nr. 

crt. 
Termenul Definitia �i daca este cazul, actul care define te termenul 

1 Procedura Prezentarea rn scris, a tuturor pa$ilor ce trebuie urmati, a metodelorde 
lucru stabilite $i a regulilor de aplicat, necesare indeplinirii atributilor 
$i sarcinilor, avand ,n vedere asumarea responsabilitatilor. 

2 Procedura Procedura formalizata, ,n scris, a tuturor pa$ilor ce trebuie urmati, c 
operationala metodelor de lucru stabilite �i a regulilor de aplicat ,n vederec 

realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual. 
3 Editie a unei Forma initiala sau actualizata, Dupa caz, a unei proceduri 

proceduri operationale, aprobata � i difuzata. 
ope rationale 

4 Strategia de Document de viziune care ofera o imagine concreta asupra directiilor �i 
dezvoltare a tintelor cuantificabile de dezvoltare pe termen mediu �i lung (de regula, patn 
unitatii de ani). Strategia contine, in principal: o evaluare a situatiei actuale a $COlii, o 
,nvatamant definire a principalelor categorii de schimbari necesare, un set de interventii 

in acest scop, o evaluare a resurselor necesare $i modalitati de evaluare a 
efectelor atinse prin schimbarile realizate. 

5 Indicator Masura care permite observarea unui nivel amera �i a variatiei in timp a unor 
fapte, fenomene sau procese. 

6 Situatie-problema Exemplu apropiat de viata reala a unei $COii care contine provocari cu care se 
poate confrunta o echipa de conducere pe parcursul unui an �colar. 
Raspunsul la o situatie amera descrie modul in care factorii implicati in 
activitatea �colara (elevi, cadre didactice, membrii CA, parinti etc.) ajung sa fiE 
amera, nu doar sa reactioneze la evenimente sau provocari cu care se 
confrunta o unitate �colara. 

7 Competente Ansamblu structurat de cuno�tinte, abilitati �i atitudini privind utilizarea 
digitale cu incredere, critica �i responsabila a tehnologiilor digitale in activitatea 

profesionala. Fiind o competenta-cheie, aceasta presupune alfabetizarea in 
domeniul informatiei �i al datelor, comunicarea �i colaborarea cu ajutorul 
noilor tehnologii, siguranta �i securitatea in spatiul digital, proprietatea 
intelectuala, rezolvarea de probleme $i gandirea critica. 

8 Centru de interviu Unitate de rnvatamant preuniversitar, ins p e ctorat $COiar , unitate 
conexa sau unitate de invatamant superior desemnata pentru 
desfasurarea de interviu. 

9 lnterviu 60 de minute pentru fiecare candidat, PROBA structurata 
astfel: 
a) eta pa I - pentru sustinerea prezentarii candidatului �i a strategiei de
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dezvoltare a unitatii de invatamant - maximum 25 minute; 
b) etapa a II-a - pentru pregatirea �i prezentarea modalitatii de
rezolvare a situatiei-problema - maximum 20 minute;
c) etapa a Ill-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizata pentru
evaluarea competentelor digitale - maximum 15 minute.

10 Sala Sala in care se desfa�oara proba de interviu, orice sala in care se desfa�oara
supravegheata activitati aferente concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director
audio-video �i director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aflata in

cadrul centrelor de interviu.
11 Sistem de Ansambluri formate din calculator, amera, microfon �i program de amera

supraveghere audio-video sau sisteme centralizate de supraveghere audio-video formate
audio-video din amera de supraveghere, retea IP/CATV cu circuit inchis �i server de

inregistrare/unitate de inregistrare, care asigura inregistrarea video �i audio c
activitatilor, aferente probei de interviu, desfa�urate in salile supravegheate
audio-video.

12 Suport extern Suport de stocare pe mediu extern sistemului de supraveghere audio-video,
de capacitate mare, cum ar fi DVD, memory stick, memorie flash, HDD
extern, care permite stocarea �i depozitarea in conditii de siguranta �i pe
timp indelungat a datelor transferate pe acesta �i care, dupa inscriptionarea
cu inregistrarile realizate de sistemul de supraveghere audio video, are
acela�i regim cu documentele comisiei de evaluare a probei de interviu

VIl.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 

crt. 

1 PO Procedura operationala 
2 ISJ DOU lnspectoratul �colar Judetean DOU 

3 CA al ISJ DOU Consiliul de Administratie al lnspectoratului Scalar Judetean DOU 

4 CP Consiliul Profesoral 
5 CL/CJ Consiliul Local/Consiliul Judetean 
6 ISG Inspector $colar General 

7 ISGA Inspector $colar General Adjunct 

8 ME Ministerul Educatiei 

9 U AT Unitati Administrativ Teritoriale 

10 ucv Universitatea din Craiova 

11 RDRU Reprezentant Departament Resurse Umane 

12 CCD DOU Casa Corpului Didactic Dolj 
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PROCEDURA OPERATIONAL.A. COD DOCUMENT 
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DOU 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNqllLOR VACANTE DE DIRECTOR SI DIRECTOR 
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SESIUNEA IUNIE·OCTOMBRIE 2022 

VIII. Descrierea procedurii operationale

VIIl.1. Coordonarea �i organizarea activitatilor

Coordonarea actiunii se realizeaza de catre Comisia de organizare a concursu/ui, 

constituita conform art.5, pct. II, lit. a) din Metodologia privind organizarea �i desfa�urarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director �i director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin OME nr. 4597 /2021, cu modificarile �i  
completarile ulterioare, aduse prin O.M.E. nr. 4098/2022 �i  3026/2022 �i  in conformitate cu 
Procedura operationala privind organizarea, desfa$urarea � evaluarea probei de interviu din cadrul ooncursului pentru 
ocuparea funqiilor de director� director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 
2022, nr.31419/02.09.2022, va fi denumita in continuare Comisia de organizare. 

In judetul Dol j va functiona un numar de 2 comisii de evaluare a probei de interviu. Fiecare 

comisie va evalua cate 4/5 candidati/zi. 

In conformitate cu OME nr. 4597 /2021, art. 5, alin. II, lit. c), cu modificarile � i completarile 
ulterioare, aduse prin O.M.E. nr. 4098/2022 �i nr. 3026/2022: 

Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de invatamant, constituita prin 
decizie a inspectorului �colar general, avand urmatoarea componenta: 

1) pre�edinte - un inspector �colar;

2) membri:

(i) doi reprezentanti ai unitatii de invatamant, dintre cadrele didactice titulare ale unitatii de
invatamant, ale�i prin vot secret de catre consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitatile de
invatamant desemneaza doi membri titulari in comisie �i doi membri supleanti.

TOTAL: 11 unitati �colare; 

4.- 4 unitati $COlare fara candidati 

S-au depus 9 de optiuni, pentru cele 11 functii de director �i director adjunct

(ii) un reprezentant al consiliului local �i un membru supleant, desemnati prin hotarare a
consiliului local �i un membru supleant.

La nivelul judetului Dol j exista urmatoarea situatie: 

• 1 UAT- nu a trimis adresa/nu a desemnat reprezentant al CL.

(iii) un reprezentant �i un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul
companiilor mi jlocii, mari �i foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate in
recrutarea resurselor umane sau, in  situatia in care nu sunt nominalizati reprezentanti din
partea companiilor, va fi nominalizat membru in comisie un cadru didactic din invatamantul
superior cu competente in management institutional �i/sau management educational.

• Au fost desemnati 18 reprezentanti: de la UCV.
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3) Fiecare comisie este asistata tehnic de un secretar, fara drept de evaluare. Acesta poate fi
informatician sau cadru didactic cu abilitati de operare pe  computer_

In cazul in care, pana la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, 

autoritatile locale sau unitatile de invatamant nu i�i desemneaza reprezentantul, membru al 

comisiei de evaluare a interviului devine un inspector �colar/un director care are incheiat 
contract de management ca urmare a promovarii concursului/un profesor metodist 

(aprobare lista in CA al ISJ Dolj). Aceea�i procedura se aplica �i in cazul neprezentarii la 

proba de interviu a oricarui membru/supleant. 

Prin decizia inspectorului �colar general, se desemneaza Centrul de interviu - unitate 
de invatamant preuniversitar, pentru desfa�urarea probei de interviu. Tn judetul DOU se 
constituie ca Centru de interviu, Liceul ,,Traian Vuia" Craiova, dotat cu infrastructura �i 
logistica necesara, precum �i cu sistem /camere audio /video functionale in toate spatiile in care 
se desfa�oara activitatile probei de interviu, precum �i in sala de primire/ a�teptare candidati, 
membri comisie/ observatori. 

Activitatea de supraveghere audio-video in centrul de interviu se desfa�oara in 
conformitate cu prevederile PO Nr. nr. 31419 / 02.09.2022 art. 6,7,8 �i art. 9 din PO. 

La proba de interviu au dreptul sa participe candidatii ale caror optiuni au fast validate 
in platforma electronica: 4 candidati au depus 9 de optiuni. 

Atributii / Responsabilitati 

Responsabil Atributii/Responsabilitati 
Nominalizeaza centrul de interviu de la nivelul judetului DOU 

INSPECTORUL Emite, pana la data de 20 septembrie 2022, deciziile de constituire a comisiilor de 
�COLAR GENERAL evaluare a probei de interviu pentru fiecare unitate de invatamant pentru a 

(DIRECTORUL carei/caror funqie/functii de conducere s-au inregistrat optiuni ale candidatilo 
C.C.D. DOU CARE promovati la proba scrisa, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5, pct. II, lit. c 

PREIA din Metodologie, cu completarile ulterioare aduse prin OME nr. 4098/2022 � 
ATRIBUTIILE) OME nr. 3026/2022. Lista finala cu situatii - problema se asuma prin semnatura dE 

pre�edintele comisiei 
Realizeaza, pentru centrul de interviu, graficul de desfa!jurare a probelor de interviu

ziua �i ora pentru fiecare candidat. Candidatii care opteaza pentru ocuparea aceleia� 
functii de conducere, din cadrul aceleia�i unitati de invatamant, var fi programati ir 

COMISIA DE aceea�i zi, in ordine alfabetica, la intervale orare succesive.
ORGANIZARE Completeaza, pana la data de 14 septembrie 2022, lista cu situatii - problem,

prevazuta in Anexa 2 cu un numar de minimum 15 alte situatii generale care s� 
vizeze toate tipurile de unitati de invatamant. 
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Publica pe site-ul propriu al inspectoratului �colar �i afi�eaza la sediul acestuia: 

- denumirea �i adresa completa a centrului de interviu, lista finala c
situatiilor-problema, 14.09.2022.

- graficul probei de interviu, 21.09.2022

Realizeaza demersuri ,n vederea dotarii centrelor de interviu, respectiv a salilor 1r 
care se desfa�oara proba, cu sistem de supraveghere audio-video functional; 
verifica/asigura ca toate salile din centrele de interviu in care se desfa�oara activitatE 
sunt echipate cu logistica necesara desfa�urarii ,n bune conditii a probei de intervi1 
(calculatoare pentru candidati �i comisie, imprimanta, consumabile etc.); 
Pentru desfa�urarea activitatii de monitorizare �i ,nregistrare audio-video: 
- asigura informarea persoanelor vizate, prin afi�area anexelor 5 �i 6 la PO nr
31419/2022, la sediile monitorizate, pozitionate la o distanta rezonabila dE
locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel ,neat s�
poata fi vazute de orice persoana;
- dispune masurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrarii datelor Cl
caracter personal �i confidentialitatea prelucrarii datelor;
- asigura masurile tehnice �i organizatorice adecvate pentru protejarea datelor Cl
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii
modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarec
respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum �i 1mpotrivc
oricarei alte forme de prelucrare ilegala;
Creeaza, pentru fiecare comisie de evaluare a probei de interviu, o adresa dE

email specifica, dar unitara, a carei parola de acces o detine pre�edintelE

comisiei de organizare �i pre�edintele comisiei de interviu pe structura: indicath
judet_comisia nr. interviu@ .... 
(ex. bh comisia5interviu@isjbihor.ro; ct.comisia8interviu@gmail.com); 
Asigura fiecarei comisii de interviu o mapa, 'i'n format electronic sau letric, CL 
documentele necesare desfa�urarii probei (ex: extras metodologie, proceduri 
adresa de email specifica comisiei, lista finala cu situatii-problema, tipizate de 
borderouri de notare, procese-verbale, lista candidatilor care au dreptul s, 
sustina proba de interviu �.a.); 
Stabile�te o fi�a de atributii pentru secretarii comisiilor de evaluare a probei dE 
interviu. 

- Va desemna, dintre membrii comisiei, pentru fiecare centru de interviu, o persoani

responsabila cu derularea �i monitorizarea procesului de supraveghere audio-videc

a probei de interviu, respectiv a activitatilor specifice fiecarei comisii de evaluare ,
probei de interviu, precum �i cu protectia datelor cu caracter personal, persoana can
va fi prezenta in centrul de interviu pe toata durata desfa�urarii activitatii (art. 6 dir
PO nr. 31419/2022);
- Tnregistrarile copiate pe suporturi externe se stocheaza la inspectoratele �colare, ir
conditii de securitate deplina, pe o perioada de 5 ani, impreuna cu toat
documentatia rezultata 1n urma organizarii concursului.
- Preia plicurile sigilate �i �tampilate cu �tampila CONCURS 2022, zilnic, ce contir
inregistrarile din ziua respectiva inscriptionate pe suport extern.
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- lnvita, 'in scris/prin corespondenta electronica, observatorii sa participe fizic la probe
de interviu a concursului. lnvitatia se transmite cu eel putin 48 de ore 'inainte de dat,
desfa$urarii probei de interviu.
- se va asigura ca centrul de interviu este echipat cu logistica necesad

desfa$urarii 'in bune conditii a probei, ca toate salile 'in care se va sustine probe
de interviu au fost pregatite corespunzator, ca funqioneaza aparatura audio
video $i ca este afi$ata informatia ca centrul de interviu /salile de concurs sun
monitorizate audio-video, 'in desfa$urarea tuturor activitatilor se vor respectc
normele legate $i se vor asigura conditiile de prevenire $i combatere e
imbolnavirii cu virusul SARS- COV2.

- Pre$edintele comisiei de organizare 'impreuna cu pre$edintii comisiilor de evaluare,
probei de interviu asigura centralizarea zilnica a rezultatelor obtinute de candidati I,
proba de interviu.

- comisia de evaluare a probei de interviu se 'intrune$te cu aproximativ o od
inainte de inceperea probei

- stabile$te planul de desfa$urare a interviului;
- evalueaza candidatii la proba de interviu $i completeaza borderourile de notarE

prevazute in Anexa 1 $i Anexa 3 la PROCEDURA nr. 31419/2022
completeaza situatiile centralizatoare $i toate documentele prevazute Tr
procedura de desfa$urare a interviului;
transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, ir
vederea afi�arii rezultatelor, validarii $i numirii candidatilor declarati reu$iti.
'incheie procesul-verbal dupa desfa�urarea probei, mentionand aspectE
relevante din organizarea $i desfa$urarea acesteia.

Persoana 
desemnata ca fiind 

responsabila cu 

Verifica, eel tarziu cu 12 ore 'inaintea demararii probei de interviu, functionarea
sistemului de supraveghere audio-video
Sistemul de supraveghere audio-video se porne$te de catre persoana
responsabila cu derularea $i monitorizarea procesului de supraveghere audio
video, in fiecare zi in care au loc activitati specifice in salile supravegheate
audio-video, cu 30 de minute inaintea inceperii activitatilor comisiilor de
evaluare a probei de interviu.

derularea $i 
monitorizarea 
procesului de 
supraveghere 
audio-video Sistemul de supraveghere audio-video se opre$te de catre persoana

responsabila doar dupa ce toate activitatile de evaluare din sala supravegheata
audio-video s-au finalizat $i toti membrii comisiei au parasit sala.
verifica periodic, in timpul desfa$urarii activitatilor comisiilor de interviu, daca
sistemul de supraveghere audio-video functioneaza �i 'inregistreaza 'in toate salile
supravegheate audio-video.
Dupa 'incheierea, 'in fiecare zi, 'in fiecare sala de interviu a activitatilor comisiilor de
evaluare a probei de interviu, persoana responsabila cu derularea $i monitorizarea
procesului de supraveghere audio-video va inscriptiona, pe suport extern,
'inregistrarile din ziua respectiva.
In scopul arhivarii $i identificarii facile a 'inregistrarilor stocate pe suporturi externe
pe acestea se vor inscriptiona, cu marker permanent, urmatoarele informatii:
judetul, centrul de interviu (numarul, denumirea), data $i intervalele orare ale
'inregistrarilor, precum $i numarul de identificare a salilor supravegheate audio-
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video corelat, dupa caz, cu numarul de identificare a camerelor din sistemul de 
supraveghere audio-video pentru care exista inregistrari stocate pe respectivul 
suport extern. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Candidatii au obligatia de a se prezenta la centrul de interviu, pentru proba de 
interviu, respectand graficul probei de interviu, afi�at la sediul ISJ Dolj �i pe 
site-ul institutiei. 
Candidatii care opteaza pentru ocuparea aceleia�i functii de conducere, dir 
cadrul aceleia�i unitati de invatamant, sunt programati in aceea�i zi, in ordim 
alfabetica, la intervale orare succesive 
Pentru candidatii care au optat pentru ocuparea functiilor de conducere 
(director �i/sau director adjunct) in mai multe unitati de invatamant sau in alte 
judete, respectarea programarii probei de interviu �i prezentarea la acestea 
conform graficului stabilit, sunt in responsabilitatea candidatului.

Proba de interviu pentru fiecare din cele 2 comisii de evaluare, la nivelu 
judetului Dolj, se desfa�oara incepand cu ora goo .
Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat . 
Dupa identificarea pe baza documentului de identitate prezentat, candidatu 
are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui membru al comisiei de evaluare i 
probei de interviu cate un exemplar al strategiei de dezvoltare a unitatii dE 
invatamant, redactat cu respectarea prevederilor art.1 alin. (2). 
Candidatii care au optat pentru ocuparea functiilor de director �i directo1 
adjunct din aceea�i unitate de invatamant vor elabora �i prezenta, in cadru 
strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de actiune pentru obiectivE

strategice diferite. 

Persoanele desemnate ca observatori se vor prezenta la centrul de interviu, Liceu

,,Traian Vuia" Craiova, conform graficului afi�at.

La proba de evaluare a interviului, structurile asociative enumerate la alin. (1) dir 
metodologia de concurs, pot desemna eel mult cate un observator pentru fiecarE

unitate de invatamant pentru care se desfa�oara concursul. 
Observatorii asista la activitatile comisiilor �i au dreptul de a consulta documentele 
comisiilor de concurs, dar nu au atributii �i nu se implica in examinarea �i evaluare, 
candidatilor. 
Observatorii au dreptul de a-�i consemna observatiile in procesul-verbal incheiat ir 
urma desfa�urarii concursului. Daca, in timpul desfa�urarii concursului, observatori 
sesizeaza pre�edintelui comisiei de organizare vicii de procedura sau de organizare 
acesta are obligatia de a verifica �i de a remedia, dupa caz, aspectele sesizate. 
Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legalitatea desfa�urarii concursului. 

Vlll.2. Desfa�urarea probei de interviu 

Tn ziua in care este programata proba de interviu pentru ocuparea functiilor de conducere dintr-o 
unitate de invatamant, comisia de evaluare a probei de interviu se intrune�te cu aproximativ o ora inainte

de inceperea probei �i, in plenul ei, desfa�oara urmatoarele activitati: 

a) selecteaza, din lista elaborata de comisia de organizare, Anexa 2 la prezentei P.O., 3-4 teme

generale, le particularizeaza in situatii-problema specifice respectivei unitati de invatamant �i le 
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redacteaza pe bilete distincte pe care le numeroteaza; in situatia in care pentru aceea$i unitate de 

invatamant au optat candidati pentru ocuparea $i a functiei de director $i a celei de director adjunct, 

numarul situatiilor problema/biletelor elaborate de comisia de evaluare a probei de interviu va fi 4; 

b) redacteaza sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale conform prevederilor

art.1 alin. (4) $i le particularizeaza in raport cu urmatoarele exemple: 

- documentul elaborat intr-un program de editare text poate fi o adresa catre inspectoratul $COiar/

decizie de constituire a unei comisii/ raspuns la o petitie adresata de un parinte etc., utilizand diacritice; 

- pentru documentul tip foaie de calcul in care candidatul trebuie sa creeze $i sa prelucreze un

tabel: de exemplu un tabel cu numarul claselor/grupelor $i numarul de elevi/pre$colari din unitatea de 

invatamant). 

- documentele, denumite cu numele candidatului $i functia pentru care candideaza, sa fie salvate pe

Desktop, intr-un folder creat de pre$edintele comisiei; 

- sa transmita documentele elaborate la adresa de email indicata de comisie;

- sa printeze documentele $i sa le semneze;

c) structureaza planul de interviu, comisia putand stabili atat ordinea etapelor din cadrul interviului

cat $i momentul adresarii intrebarilor (dupa fiecare etapa sau la finalul probei). 

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurata astfel: 

a) etapa I - pentru sustinerea prezentarii candidatului $i a strategiei de dezvoltare a unitatii de

invatamant - maximum 25 minute (inclusiv intrebari $i raspunsuri);

Strategia de dezvoltare a unitatii de invatamant se elaboreaza pentru o perioada de 4 ani, se

redacteaza pe maximum 5 pagini format A4 $i va contine:

- analiza SWOT;

- misiunea $i viziunea propuse;

- obiectivele strategice;

- elaborarea unui plan de actiuni pentru implementarea, pe durata unui an $COiar, a unuia

dintre obiectivele strategice identificate;

- modalitatile de evaluare a efectelor atinse prin schimbarile propuse.

Pentru evaluarea competentelor de management strategic, operational $i de comunicare, 

candidatul prezinta strategia de dezvoltare a unitatii de invatamant in prezenta comisiei, in maximum 25 de 

minute, primele minute ale expunerii fiind alocate prezentarii formarii $i experientei profesionale a 

acestuia, precum $i a motivelor pentru care candideaza pentru acea functie. 

Candidatilor le vor fi adresate intrebari doar la finalul prezentarii strategiei, fara a fi intrerupti pe 

parcursul prezentarii. 

La invitarea in sala de interviu, dupa identificarea pe baza documentului de identitate prezentat, 

candidatul are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui membru al comisiei de evaluare a probei de interviu 

cate un exemplar al strategiei de dezvoltare a unitatii de invatamant, redactat cu respectarea prevederilor 

art.1 alin. (2). (Candidatii care au optat pentru ocuparea functiilor de director $i director adjunct din aceea$i 
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unitate de invatamant vor elabora $i prezenta, in cadrul strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de 
aqiune pentru obiective strategice diferite). 

In timpul prezentarii, candidatul poate avea asupra lui un exemplar al strategiei identic cu 
exemplarul dat membrilor comisiei. 

b) etapa a II-a - pentru pregatirea $i prezentarea modalitatii de rezolvare a situatiei-problema -
maximum 20 minute;

Pentru evaluarea abilitatilor de solutionare a unor situatii-problema, primul candidat extrage un 
bilet din cele 3-4 redactate de comisie $i are la dispozitie maximum 20 minute pentru a raspunde, inclusiv 

intrebarilor adresate de comisie. 

Toti candidatii care opteaza pentru aceea$i functie din cadrul unitatii de invatamant vor avea de 

solutionat aceea$i situatie-problema (conform cerintei din biletul extras de primul candidat, conform 
ordinii alfabetice). Candidatilor le vor fi adresate intrebari doar la finalul prezentarii situatiei problema, 

fara a fi intrerupti pe parcursul prezentarii. 

c) etapa a Ill-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizata pentru evaluarea competentelor
digitale - maximum 15 minute. 

Pentru evaluarea competentelor digitale, pe baza utilizarii calculatorului, cerintele vor viza: 

- elaborarea unui document, intr-un program de editare text, utilizand diacritice;

- elaborarea unui document tip foaie de calcul: realizarea unui tabel cu date numerice $i prelucrari
ale datelor: filtrare, ordonare, reprezentari grafice; 

- salvarea documentelor, atribuirea de nume, expedierea la o adresa de email $i printarea acestora.

Toti candidatii care opteaza pentru aceea$i functie din cadrul unitatii de invatamant $i vor avea 

repartizate acelea$i sarcini de lucru pentru evaluarea competentelor digitale. 

La finalul probei de interviu sustinute de un candidat, cele 5 exemplare ale strategiei de dezvoltare 
a unitatii de invatamant, biletul extras, sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale, 
documentele printate, un printscreen al email-ului transmis comisiei, fi$ierele realizate de catre candidat 
(arhivate pe suport magnetic), borderourile de notare (individuale $i centralizator/ centralizatoare) 
corespunzatoare fiecarui candidat sunt preluate de secretarul comisiei. 

In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, timpul alocat 
interviului nu va fi prelungit. De asemenea in cazul in care candidatul se prezinta cu intarziere fata de 
ora programata, timpul ramas din cele 60 de min. alocate se va repartiza proportional astfel: 42% 
pentru stategie, 33% pentru rezolvarea situatiei problema $i 25% pentru proba digitala. 

VIII.3. Evaluarea probei de interviu
• Detalierea punctajelor se realizeaza conform Anexei 1 la prezenta procedura.

• lnterviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere intregi de la 1 la 10 $i zecimale

(0,Sp) de catre fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetica a

punctajelor acordate de catre cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Fiecare membru al
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Anex:i 1 la PROCEDURA nr. 31419/ 24.08.2022 

BORDEROU INDIVIDUAL DE NOT ARE 

Numele !ii prenumele candidatuluj: ______ _ 

Unitatea de inva\amant penlru care candideaza: ___________________ Functia pentru care candideazA: D 0/ DAO 

BILETUL nr.· ...

Compctente evaluate Indic.atori/Descriptori Punctaj Puoctaj Obs. 

maxim acordat 

Competentele de management Realizarea unei analize corecte de tip SWOT I Punctajcle se 
strategic, operational si de Exprimarea corecta a viziunii si misiunii unitaiii. I cumulcaz.i 
cornunicare, prin prezenlarea Cunoasterea particularita\,ilor unitlitii de inva(amant, reflectatii in idcntificarea si forrnularea I 

unei stra1egii de dezvoltarc a obiectivelor stralegice. 
unitii\,ii de invliµimant penlru ldenlificarea de solutii penlru realizarea obiectivelor propuse, prin specificarea tuturor 0,5 
care candideaza. categoriilor de resurse necesare. 
Maxim 5 puncte Modalitati de evaluare a efectelor atinse prin schimbl!rile rcalizate. 0,5 

Exprimarea coerenta, utilizarca limbajului specific domeniului. I 

Abilita\ile de rezolvare a uno, Solutia formulatli nu cste relevantii, nu se rlisounde deloc cerintei. 0 Punctajele nu 
situatii-problema, prin raportare Sunt oferitc raspunsuri schernatice, cu nivel ridicat de generalitate, Iara cxcmplc rclevante de I se cumuleazii, 
la contextul �i specificul unitiitii activitliti de interventie, fara o corelatic clarii cu specificul licolii, fara o argumcntarc credibila se acordii un 

de invatamant pentru care 'in raport cu intervalul de timp considerat, Fara ca spccificul $COi ii sa fie bine evidential $i Iara singur 
candideaza; exemole concrete privind modalitati de cvaluare a rnasurilor propusc. punctaj, 
Maxim 3 puocte Solutia formulatii raspunde in mod complex cerin\ei, fiind oferite exemple relevantc de 2 corespunzator 

activitati de inlerventie, clar formulate, in general, bine corelate cu specificul $COlii, credibile nivelului de 
in raport cu intcrvalul de timp considerat, fara tnsa ca specificul �olii sii fie bine evidential complexitate 
si fara exemple concrete privind modalitati de evaluare a miisurilor propuse. al solutiei 
Solutia fommlata riispunde in mod complex cerin\ei, fiind oferitc exemple relevantc de 3 formulate 
aclivitliti de intervenpe, clar formulate, bine corelate cu specilicul �colii, credibile in raport 
cu intervalul de Limp considerat �i cu exemple concrete privind modalitlitile de evaluare (a 
situatjei curente de imbunatatit, a valorii adiiurrate intcrventiei oroouse). 

Competentele digitale, pe baza Realizarea documentelor solicitate in format digital. I Puoctajclc sc 
utilizarii calculatorului Tipllrirca documentelor solicitate. 0,5 cumuleaza 
Maxim 2 puncte Transrnitcrea fi�ierelor la adresa de email indicatll de comisie. 0,5 

Towl JO 

Numclc si prenumele evaluatorului: Semnatura. ______ _ Data: 
---
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Nr.  16657/14.09.2022 
Completare la Anexa 2 la PROCEDURA nr. 31419/24.08.2022 

LISTA FINALĂ 
CU SITUAȚII-PROBLEMĂ PROPUSE PENTRU PROBA DE INTERVIU  
A CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI  

DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE 
STAT,  LA NIVELUL JUDEȚULUI DOLJ 

Nr. 
crt. Formulare 

1. 
Oferta curentă de CDS a școlii reflectă într-o măsură redusă preferințele elevilor, 
familiei sau contextul/nevoile de la nivelul comunității. Cum puteți contribui la 
ameliorarea acestei probleme? 

2. 
Oferta curentă de CDS a școlii este insuficient dezvoltată, cadrele didactice din școală 
fiind puțin interesate să contribuie la dezvoltarea acesteia. Ce puteți întreprinde pentru a 
răspunde acestei provocări? 

3. 

În ultimii ani, participarea cadrelor didactice din școală la cursuri/programe de formare 
continuă este foarte redusă, chiar dacă acestea au nevoi clare de dezvoltare 
profesională în arii diverse (abilitare curriculară, managementul clasei, non-
discriminare, educație interculturală, utilizarea noilor tehnologii în predare/ învățare/ 
evaluare, lucru cu copii cu dizabilități și/sau CES etc.). Oferiți un exemplu de intervenție 
adecvată pentru ameliorarea acestei provocări. 

4. 
Școala dumneavoastră a fost solicitată să se alăture unui consorțiu școlar. 
Credeți că o astfel de decizie poate să sprijine procesul de dezvoltare instituțională și ce 
măsuri concrete ați întreprinde pentru a o pune în practică? 

5. 
Familiile unui număr semnificativ de elevi din clasa a VIII-a indică faptul că în acest an 
copiii lor nu se vor prezenta la Evaluarea Națională, neavând intenția de a continua 
studiile în învățământul secundar superior. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de 
intervenție care să diminueze acest risc. 

6. 

Peste 10% dintre elevii înscriși în anul școlar precedent nu au frecventat școala/au 
avut o frecvență foarte scăzută și s-au confruntat cu dificultăți în încheierea situației 
școlare. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de intervenție pe care școala 
dumneavoastră le poate iniția, detaliind acțiunile, actorii implicați, resursele și 
modalitățile de monitorizare/evaluare. 

7. 
Numărul absențelor nemotivate a crescut semnificativ în ultimul an, constituind un risc 
crescut de abandon școlar. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a diminua acest 
risc? 

8. 
Conform datelor raportate la nivel de instituție, numărul cazurilor de violență în spațiul 
școlar/bullying este în creștere în ultimii ani, afectând în mod direct starea de bine a 
copiilor din școală. Oferiți câteva exemple de intervenții pe care le-ar putea iniția echipa 
de conducere a școlii pentru combaterea acestui fenomen. 

9. 
Politicile școlii din ultimii ani în aria eliminării oricăror forme de segregare școlară nu 
au condus la rezultatele așteptate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens și ce 
parteneri credeți că ar putea sprijini demersul dumneavoastră? 
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10.  

La nivelul școlii se constată lipsa unui sistem de avertizare timpurie cu privire la elevii 
aflați în situații de risc major de excluziune și eșec școlar. Oferiți câteva exemple de 
intervenții pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii care să stimuleze 
implicarea activă a personalului din școală în identificarea, cunoașterea și susținerea 
acestor elevi. 

11.  
Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu dizabilități și/sau CES din școala 
dumneavoastră sunt insuficient susținute de cadrele didactice, chiar dacă echipa de 
conducere a dezvoltat și susținut aceste politici în mod transparent. Ce măsuri concrete 
ați întreprinde în acest sens? 

12.  
Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de părinții 
elevilor din școală, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod 
transparent, având profesorii ca parteneri. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a 
avea un mai mare sprijin din partea părinților? 

13.  

Școala dumneavoastră a reușit să dezvolte o platformă de învățare care a susținut 
pentru toate clasele, prin facilitățile ei, activitățile de învățare desfășurate în perioada 
școlii online. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de 
conducere a școlii prin care această platformă să fie valorificată și în perioada de 
desfășurare ’’față în față” a cursurilor. 

14.  
Școala nu a reușit să monitorizeze în mod sistematic impactul perioadei de învățare 
online asupra elevilor, în special asupra celor cu oportunități reduse. Oferiți câteva 
exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii, pentru 
documentarea acestor situații și pentru dezvoltarea unor măsuri ameliorative. 

15.  
In perioada de pandemie școala a primit un număr semnificativ de dispozitive necesare 
pentru învățarea online. Ce măsuri puteți întreprinde pentru a valorifica aceste resurse în 
activitățile curente, la clasă? 

16.  
Școala nu a reușit până în prezent să participe la niciun proiect european în domeniul 
educației (de exemplu, ETwinning, Erasmus+). Ce măsuri concrete ați întreprinde în 
acest sens? 

17.  
Există o diferență semnificativă între rezultatele elevilor obținute în evaluările curente 
și rezultatele la evaluările naționale. Cum poate răspunde echipa de conducere a școlii 
unei astfel de provocări? 

18.  
Școala urmărește principiul incluziunii și al egalității de șanse, însă are dificultăți în a 
face față creșterii semnificative din ultimii ani a numărului copiilor cu dizabilități și/sau 
CES înscriși. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de 
conducere a școlii în această arie, evidențiind riscurile non-intervenției. 

19.  
Grădinița pentru a cărei funcție de conducere candidați are ca prioritate o mai bună 
monitorizare a dezvoltării copiilor și a evoluției lor pe parcursul unui an. Ce măsuri 
concrete ați întreprinde în acest sens și cum pot fi implicați părinții? 

20.  
Monitorizarea calității serviciilor de consiliere și orientare arată că, în ultimii ani, 
acestea au avut o eficiență mai redusă în raport cu așteptările elevilor și ale familiilor 
acestora. Ce intervenții ameliorative pot fi inițiate? Ce parteneri pot fi atrași în acest 
proces? 

21.  
Structurile asociative ale elevilor din scoală s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. In 
ce măsură feedback-ul oferit de elevi este important? Care sunt modalitățile concrete 
prin care puteți valorifica ’’vocea elevilor” în politicile de la nivelul unității de învățământ? 

22.  
Unitatea de învățământ a primit o serie de solicitări de colaborare din partea 
organizațiilor din societatea civilă (fundații, asociații) în aria educației non-formale, însă 
până în prezent nu au fost încheiate astfel de acorduri. Ce măsuri concrete ați 
întreprinde în acest sens și care sunt cele mai importante bariere? 

23.  Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați are un număr 
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semnificativ de elevi capabili de performanță înaltă. Care sunt modalitățile prin care 
echipa de conducere poate face ca școala să răspundă mai bine nevoilor acestor elevi? 
Ce parteneri pot fi implicați în acest proces? 

24.  
Școala are ca prioritate dezvoltarea activităților de învățare de tip outdoor (în afara 
clasei). Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de 
conducere pentru stimularea acestor activități, evidențiind barierele/provocările curente. 

25.  
Bugetul unității de învățământ pentru anul școlar următor este insuficient. Ce măsuri 
concrete ați întreprinde pentru a vă asigura că școala va avea resursele necesare pentru 
a susține implementarea activităților din planul managerial? 

26.  
Sesizați că oferta educaţională a unității pentru care candidați nu este cunoscută de 
beneficiarii direcți și indirecți. Ce măsuri concrete ați întreprinde  pentru îmbunătățirea 
acestui aspect? 

27.  
În unitatea şcolară pe care doriți să o conduceţi, aţi remarcat lipsa abilităţilor cadrelor 
didactice de a desfăşura activități nonformale, privind dezvoltarea abilităţilor de viaţă 
ale elevilor. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

28.  

Identificaţi, la nivelul conducerii unității de învățământ, că profesorii nu au o viziune 
comună asupra dezvoltării unității școlare, nu comunică suficient la orice nivel, sunt 
divizați în grupuri care discută în contradictoriu și nu susțin demersurile inițiate de 
conducerea școlii. Consecinţe: rezultate slabe la examenele naţionale, afectarea culturii 
organizaţionale a şcolii. Care sunt elementele strategiei manageriale şi de comunicare 
prin care aţi putea îmbunătăţi această situaţie? 

29.  
Aţi identificat că, deşi aveți în unitatea școlară colective care învață în alternativa 
educațională Step by step, părinţii nu îşi înscriu copiii în aceste grupe, fiind chiar 
reticenţi la o astfel de ofertă educaţională. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru 
informarea părinţilor în vederea completării și acestui tip de colective? 

30.  
Unitatea școlară are un număr semnificativ de elevi proveniţi din medii sociale 
defavorizate, cu spectrul abandonului şcolar la un nivel alarmant. Care sunt 
modalitățile prin care echipa de conducere poate face ca unitatea să răspundă cât mai 
bine nevoilor acestor elevi şi să preîntâmpine părăsirea şcolii? 

31.  
Identificaţi elementele vizibile („materiale”) ale culturii organizaţionale (simboluri, motto-
uri, ritualuri, uniforme, embleme etc.) ale unității școlare pentru care candidați, 
precum şi elemente non-materiale (valori, norme), enunţând o viziune şi o misiune, 
care să reflecte specificul acestei unităţi şcolare. 

32.  

Absenteismul alimentează insuccesul școlar și reprezintă un prim pas spre abandonul 
școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație. Ca urmare, absenteismul 
trebuie monitorizat, prevenit și redus. La nivelul unității de învățământ, ce soluții 
propuneți pentru reducerea ratei de absenteism, dar, mai ales, pentru prevenirea 
acestuia. 

33.  

În şcoala pe care o conduceţi, există o scindare a organizaţiei, atât la nivelul cadrelor 
didactice, cât şi la nivelul personalului didactic auxiliar, în două “tabere”, constituind două 
reţele construite alături de lideri informali, cu opinii divergente privind politicile 
educaţionale ale şcolii şi cu aşteptări diferite de la dumneavoastră. Cum abordaţi 
soluţionarea unui astfel de conflict, în calitate de lider formal, având în vedere şi rolul de 
mediator al directorului, în astfel de situaţii nedorite într-o şcoală?  

34.  Realizaţi o comparaţie între comunicarea formală şi comunicarea informală. Care 
este rolul fiecăreia în raport cu misiunea şi rezultatele organizaţiei? 

35.  
La secretariatul unităţii de învăţământ este înregistrat un număr mare de cereri de 
transfer la alte clase/ şcoli din partea părinţilor unor elevi care sunt de la aceeaşi clasă/ 
aceleaşi clase la care predă un anumit cadru didactic. Explicaţi cum veţi aborda situaţia, 
astfel încât elevii să nu părăsească clasa/ şcoala. 
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36.  

Ca manager al unităţii şcolare pe care o conduceţi aţi observat lipsa implicării cadrelor 
didactice în cadrul unor comisii de lucru/ proiecte/ activităţi şcolare şi extraşcolare 
dar şi în asumarea altor responsabilităţi profesionale, în şcoală, în afara orelor de 
predare. Menţionaţi câteva cauze ale lipsei de motivaţie şi implicare, ce ţin de condiţiile 
interne ale mediului şcolar şi de specificul școlii pentru care candidați şi ce măsuri veţi 
adopta spre a implica, într-o mai mare măsură, personalul didactic în activităţile unităţii 
de învăţământ şi pentru a obţine un maximum de performanţă din partea echipei. 

37.  
În urma finalizării alegerii Reprezentantului Consiliului Școlar al Elevilor, un grup de 
elevi sesizează conducerea școlii că alegerile derulate au fost viciate. Ce măsuri 
întreprindeți în acest sens? 

38.  
Numărul cazurilor de violență sau bullying a crescut mult în perimetrul unității de 
învățământ pentru care candidați și afectează în mod direct starea de bine a copiilor și a 
părinților. Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de 
conducere. 

39.  
Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați a înregistrat deficienţe în 
comunicarea internă/externă. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru remedierea 
acestei situaţii? 

40.  

Ca profesor titular într-o altă unitate şcolară vă doriţi să candidaţi pentru o entitate cu un 
alt tip de organizaţie şi profil, cu alt tip de ethos şi misiune. Exemplificaţi câteva acţiuni 
concrete de integrare, ca manager, în noua organizaţie şi strategia de abordare iniţială 
a personalului şcolii, care să nu afecteze procesul educaţional, având în vedere 
rezistenţa la schimbare a orcărei organizaţii, într-o astfel de situaţie. 

41.  
La finalul lunii noiembrie în bugetul instituției sunt sume necheltuite. Identificați 
modalitățile de utilizare eficientă a acestor fonduri, până la finalul anului financiar. 

42.  
Unitatea școlară are un număr semnificativ de elevi capabili de performanță. Care sunt 
modalitățile prin care echipa de conducere poate face ca unitatea să răspundă mai bine 
nevoilor acestor elevi? 

43.  
Candidaţi la o unitate şcolară, diferită ca nivel educaţional/ profil, decât cea la care 
sunteţi titular, pe care o cunoaşteţi într-o mică măsură sau chiar deloc. Ce vă motivează 
şi în ce măsură credeţi că veţi aduce plus valoare acestei organizaţii şcolare? 

44.  
Sunteţi candidat la o unitate şcolară, diferită ca nivel educaţional/ profil, decât cea la 
care sunteţi titular, pe care o cunoaşteţi într-o mică măsură sau chiar deloc. Identificaţi 
modalităţile de depăşire a barierelor psihologice, de comunicare şi de relaţionare cu o 
organizaţie, complet nouă.  

45.  
Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați a înregistrat deficienţe în 
implementarea sistemului de control managerial intern. Ce măsuri concrete ați 
întreprinde în acest sens? 
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COM1SlA DE EVALUARE NR. 
---

BORDEROU DE NOTARE-CENTRALJZATOR 

Nun1ele c-andidatului ....................................... , .......................................................... . 

Unitatea de tnvatamant pentru care c.andideaza ......................................................... . 

Funtfia pentru care candidcaza: D Director D Director adjunct 

Comisia Nurne �i prenume Punctaj Motiva{.ia acordlhii punctajului• Semmtura/ 

acordat Rezultat 

Pre�dinte 

Mcmbru 1 

Me-mbru 2 

-Memhru "' 

Membru4 

Media n) 

*) Se comptetea.7...a doar in cazul dcscris la art. 12 alin.(1) lit. b) din Metodologic �i la arl.l 6 alin, (2) lit. d) 

din Procedura.. 

**) Se complete:aza, dupa caz: A.DMISl
R

ESP[NS/NEPRF.ZF.NTAT/RETRAS 

Pre�edinte.!e comis.iei de cvaluare a probei de interviu: _________ Scrn.ruUura: ____ _ 

Observatori: ______________ Semnatura: ________ _ 
______________ Semnatura: ________ _ 

______________ Semn�tura: ________ _ 

______________ Semnatura:. ________ _ 
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ANEXA 9 

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR 

pentru fiecare din candidatii intervievati - la finalizarea activitatii desfa�urarii probei de interviu din data ...... .................................. .. 
COMISIA DE EVALUARE A PROBE! DE IN TERVIU NR ........... . 

Nr. 

crt. Borderourile 
individuale 

NUMELE �I de notare, 
PRENUMELE conform 

CANDIDATULUT Anexei I 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pre�edinte comisie de evoluare a probei de interviu, 

Inspector Scalar, 

Prof .............. .. 

Borderoul de Strategia de 
notare dezvoltare a 

centralizator, unitatii de 
conform invatamant 
Anexei 3 elaborata de 

fiecare 
candidat (5 
exemplare) 

Biletul Sarcinile Documentele Supo1tul magnetic pe 
extras de lucru printate de 

pentru candidat �i 
evaluarea asumate de 
competent acesta prin 

elor semniitura 
digitale 

Pre�edintele comisiei de organizare, 

Director CCD Dolj 

Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE

care sunt arhivate 
fi�ierele realizate de 

catre candidat, 
printscreen al email-

ului transmis 
comisiei 

Biletele 
neextrase 
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ANEXA 10 

ATRIBUTIILE PRE�EDINTELUI COMISIEI DE EVALUARE NR . ................ .. 

A PROBEI DE INTERVIU 

Reprezentantul inspectoratului �colar, pre�eclinte al comisiei de evaluare a probei de 

interviu, are obligatia convocarii membrilor comisiei la data, ora �i locul de desfii�urare a probei. 

Coordoneaza �i fodepline�te, alaturi de ceilalfi membri ai comisiei de evaluare a interviului 

toate atributiile prevazute in PO privind organizarea, desfii�urarea �i evaluarea probei de interviu 

din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director �i director adjunct din unitatile 

de 'invatamant preuniversitar de stat PO nr. 31419/24.08.2022, art. 12 - art. 18, prevazute �i 1n 

Anexa 11. 

Zilnic, la finalizarea activitatii fiecarei comisii de evaluare, pre�edintele acesteia preda, pe 

baza de proces-verbal, pre�edintelui comisiei de organizare, pentru fiecare din candidatii 

intervievati: 

- borderourile individuale de notare, conform Anexei 1;

- borderoul de notare centralizator, conform Anexei 3;

- strategia de dezvoltare a unitatii de 'invatamant elaborata de fiecare candidat (5 exemplare);

- biletul extras;

- sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale;

- documentele printate de candidat �i asumate de acesta prin semnatura;

- suportul magnetic pe care sunt arhivate fi�ierele realizate de catre candidat, printscreen al

email-ului transmis comisiei; precum �i: 

- biletele neextrase;

- procesul-verbal privind des:fa�urarea probei de interviu;

- tabel centralizator cu rezultatele candidatilor, conform Anexei 4.

Pre�edintii comisiilor de evaluare a probei de interviu 'impreuna cu pre�edintele comisiei de

organizare asigura centralizarea zilnica a rezultatelor obtinute de candidati la proba de interviu. 

Data, 

Am luat la cuno�tinta, 

Pre$edinte comisie de evaluare a probei de interviu, 

Inspector �colar, 
Prof . ......................................................... . 
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ANEXA 11 

ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE NR ............ A PROBEI DE INTERVIU 

lndepline�te, alaturi de pre�edintele comisiei•de evaluare a interviului toate atributiile prevazute in 
PO privind organizarea, desfa�urarea �i evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

functiilor vacante de director �i director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat PO nr. 

31419/24.08.2022, art. 12 - art. 18, dupa cum urmeaza: 
se intrune�te cu aproximativ o ora inainte de inceperea probei 

stabile�te planul de desfa�urare a interviului; 

evalueaza candidatii la proba de interviu �i completeaza borderourile de notare prevazute in 

Anexa 1 �I 3 la PO nr. 31419/24.08.2022 

completeaza situatiile centralizatoare �i toate documentele prevazute in procedura de 

desfa�urare a interviului; 

transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea afi�arii 

rezultatelor, validarii �i numirii candidatilor declarati reu�iti; 

incheie procesul-verbal dupa desfa�urarea probei, mentionand aspecte relevante din 

organizarea �i desfa�urarea acesteia. 

Conform art. 12 - art. 18, din PO mentionata desfa�oara urmatoarele activitati: 

a) selecteaza, din lista elaborata de comisia de organizare, 3-4 teme generale, le particularizeaza in
situatii-problema specifice respectivei unitati de invatamant �i le redacteaza pe bilete distincte pe care le
numeroteaza; in situatia in care pentru aceea�i unitate de invatamant au optat candidati pentru ocuparea
�i a functiei de director �i a celei de director adjunct, numarul situatiilor problema/biletelor elaborate de
comisia de evaluare a probei de interviu va fi de eel putin 4;
b) redacteaza sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale conform prevederilor art.1 alin.
(4) �i le particularizeaza in raport cu urmatoarele exemple:
- documentul elaborat intr-un program de editare text poate fi o adresa catre inspectoratul �colar/ decizie
de constituire a unei comisii/ raspuns la o petitie adresata de un parinte etc., utilizand diacritice;
- pentru documentul tip foaie de calcul in care candidatul trebuie sa creeze �i sa prelucreze un tabel: de
exemplu un tabel cu numarul claselor/grupelor �i numarul de elevi/pre�colari din unitatea de invatamant).
- documentele, denumite cu numele candidatului �i functia pentru care candideaza, sa fie salvate pe
Desktop, intr-un folder creat de pre�edintele comisiei;
- sa transmita documentele elaborate la adresa de email indicata de comisie;
- sa printeze documentele �i sa le semneze;
c) structureaza planul de interviu, comisia putand stabili atat ordinea etapelor din cadrul interviului cat �i
momentul adresarii intrebarilor (dupa fiecare etapa sau la finalul probei).

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurata astfel: 

a) etapa I - pentru sustinerea prezentarii candidatului �i a strategiei de dezvoltare a unitatii de invatamant
- maximum 25 minute (inclusiv intrebari �i raspunsuri);

b) etapa a II-a - pentru pregatirea �i prezentarea modalitatii de rezolvare a situatiei-problema - maximum

20 minute pentru a raspunde inclusiv intrebarilor adresate de comisie ; primul candidat extrage un bi let

din cele 3-4 redactate de comisie; 
31 
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c) etapa a Ill-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizata pentru evaluarea competentelor digitale -

maximum 15 minute.

Detalierea punctajelor se realizeaza conform Anexei 1 la prezenta procedura. 
- Tn vederea edificarii asupra punctajului aferent indicatorilor, membrii comisiei de interviu pot adresa

intrebari candidatului pe durata desfa�urarii etapelor probei, sau la finalul acesteia. Candidatilor le vor

fi adresate intrebari doar la finalul prezentarii strategiei, respectiv la finalul prezentarii solutiei de

rezolvare a situatiei-problema, fara a fi intrerupti pe parcursul prezentarii.

- Toti candidatii care opteaza pentru aceea�i functie din cadrul unitatii de invatamant vor avea de

solutionat aceea�i situatie-problema (conform cerintei din biletul extras de primul candidat, conform

ordinii alfabetice) �i vor avea repartizate acelea�i sarcini de lucru pentru evaluarea competentelor

digitale.

1. lnterviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere intregi de la 1 la 10 �i zecimale (O,Sp) de

catre fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetica a punctajelor acordate de catre

cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Fiecare membru al comisiei �i pre�edintele vor completa �i

semna borderoul de notare individual, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedura.

2. Punctajele acordate se centralizeaza in borderoul de notare, conform Anexei nr. 3 la prezenta

procedura. Nu se admit diferente mai mari de trei puncte intre oricare doi evaluatori. In cazul

diferentelor mai mari de trei puncte, pre�edintele comisiei are obligatia sa medieze divergentele de

punctaj intre evaluatori. Tn urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decat cele initiale �i se

intocme�te un nou borderou de notare, in care toti evaluatorii •�i motiveaza punctajul acordat, in scris,

in Anexa nr. 3 in rubrica cu aceasta destinatie.

3. Tn cazul in care, in urma medierii, diferentele de punctaj raman mai mari de trei puncte, se calculeaza

media aritmetica a punctajelor acordate dupa mediere, iar daca diferenta intre media obtinuta �i

unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egala cu doua puncte, punctajul

sau punctajele respective se elimina din calculul mediei �i se calculeaza media din punctajele ramase.

4. Daca, in urma aplicarii metodei de calcul conform alin. (2)-(3), nu se poate constitui media,

pre�edintele comisiei de evaluare a probei de interviu informeaza pre�edintele comisiei de

organizare �i preda acestuia documentatia prevazuta la art. 18 alin. (1)

5. Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obtinut eel putin 7 puncte.

Completarea borderourilor de notare individuate �i a celui centralizator se face imediat dupa ce 

fiecare candidat a sustinut proba de interviu. Pentru situatiile in care, pentru ocuparea aceleia�i functii de 

conducere, s-au prezentat mai multi candidati se interzice membrilor comisiei completarea borderourilor 

de notare dupa ce toti au sustinut proba. Membrilor comisiilor �i observatorilor le este interzisa 

interveniia asupra sisternului de supraveghere audio-video. 

Data, Am luot lo cuno$tintii, 
Nume, prenume, semnatura 

Membru comisie de evaluare a probei de interviu, 
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PROCES VERBAL 

cu instructajul �i atributiile membrilor comisiei de interviu nr . ............ . 

Tncheiat azi, .......................... , cu ocazia efectuarii instructajului in cadrul comisiei pentru 

proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director/director 

adjunct de la unitatea de invatamant: 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ··· · ·· ·· · · ············ · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ··· · ·· · · ·· · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . ............ ........ ............. ......... . . .. ... .......... .......... ..... . . . . ......................... . . ... .. . . . .. .................. . .. ......... . . .. .. .. . . . .

Activitatea este monitorizata audio-video. 

Pre$edintele comisiei prezinta in plenul comisiei decizia de numire a comisiei $i atributiile 

membrilor comisiei (ANEXA 11) $i secretarului comisiei. 

Se semneaza angajamentele $i atributiile. 

Drept care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal. 

Pre$edintele comisiei de evaluare a probei de interviu 

Semnatura .................. . 

Membru 1 .................................................................................... Semnatura .................. . 

Membru 2 .................................................................................... Semnatura .................. . 

Membru 3 .................................................................................... Semnatura .................. . 

Membru 4 .................................................................................... Semnatura .................. . 

Observatori: 

.................................................................................... Semnatura .................. . 

...................................................... .............................. Semnatura .................. . 

.................................................................................... Semnatura .................. . 

· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Semnatura .................. . 
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ANEXA 12 

ATRIBUTIILE SECRETARULUI 

COMISIEI DE EVALUARE NR . ............... A PROBEI DE INTERVIU 

Se implica �i asista tehnic, fara drept de evaluare, alaturi de pre�edintele �i membrii comisiei de 

evaluare a interviului, toate activitatile prevazute 1'n PO privind organizarea, desfa�urarea �i evaluarea 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funqiilor vacante de director �i director adjunct 

din unitatile de 1'nvatamant preuniversitar de stat PO nr. 31419/24.08.2022, art. 12 - art. 18, dupa cum 

urmeaza: 

Se implica alaturi de persoana responsabila cu derularea �i monitorizarea procesului de supraveghere 

audio-video a probei de interviu, respectiv a activitatilor specifice comisiei de evaluare a probei de 

interviu, precum �i cu proteqia datelor cu caracter personal, persoana care va fi prezenta 1'n centrul de 

interviu pe toata durata desfa$urarii activitatii. 

Orice problema legata de functionarea sistemului de supraveghere audio-video va fi anuntata comisiei 

de organizare �i rezolvata 1'n eel mai scurt timp posibil. 

Gestioneaza timpul alocat fiecarei etape din proba de interviu, pentru fiecare candidat. 

Gestioneaza etapa a Ill-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizata pentru evaluarea 

competentelor digitale. 

Completeaza procesele verbale ale comisie de evaluare a probei de interviu. 

Verifica punctajele acordate, calculul mediei aritmetice, completeaza anexele �i borderourile de 

notare, mai putin pe cele individuale, gestioneaza documentele comisiei. 

Zilnic, la finalizarea activitatii fiecarei comisii de evaluare, sprijina pre$edintele acesteia 1'n predarea, pe 

baza de proces-verbal, catre pre$edintele comisiei de organizare, pentru fiecare din candidatii 

intervievati, a urmatoarelor documente: 

- borderourile individuale de notare, conform Anexei 1;

- borderoul de notare centralizator, conform Anexei 3;

- strategia de dezvoltare a unitatii de 1'nvatamant elaborata de fiecare candidat (5 exemplare);

- biletul extras;

- sarcinile de lucru pentru evaluarea competentelor digitale;

- documentele printate de candidat �i asumate de acesta prin semnatura;

- suportul magnetic pe care sunt arhivate fi$ierele realizate de catre candidat, printscreen al email-

ului transmis comisiei; precum $i: 

Data, 

- biletele neextrase;

- procesul-verbal privind desfa$urarea probei de interviu;

- tabel centralizator cu rezultatele candidatilor, conform Anexei 4.

Am /uat la cuno$tinta, 

Nume, prenume, semnatura 

Secretar comisie de evaluare a probei de interviu, 

···················································
························· 
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Joe activitati specifice 1n salile supravegheate audio-video, cu 30 de minute inaintea 
'inceperii activita�ilor comisiilor de evaluare a probei de interviu. 

11. Sistemul de supraveghere audio-video inregistreaza imagini �i sunet pe intreg intervalu1 orar
de desfa�urare a probei de interviu.

12. Sistemul de supraveghere audio-video se opre�te de catre persoana responsabila cu derularea
�i monitorizarea procesului de supraveghere doar dupa ce toate activitatile de evaluare din
sala supravegheata audio-video s-au finalizat �i toti membrii comisiei au parasit sala.

13. Membrilor comisiilor �i observatorilor le este interzisa interventia asupra sistemului de
supraveghere audio-video.

14. Persoana responsabila cu derularea �i monitorizarea procesului de supraveghere audio-video
verifica periodic, in timpul desfa�urarii activitatilor comisiilor de interviu, daca sistemul de
supraveghere audio-video functioneaza �i inregistreaza in toate salile supravegheate audio
video.

15. Dupa incheierea, in fiecare zi, in fiecare sala de interviu a activitatilor comisiilor de evaluare
a probei de interviu, persoana responsabila cu derularea �i monitorizarea procesului de
supraveghere audio-video va inscriptiona, pe suport extern, inregistrarile din ziua respectiva.

16. in scopul arhivarii �i identificarii facile a foregistrarilor stocate pe suporturi externe, pe
acestea se vor inscriptiona, cu marker permanent, urmatoarele informatii: judetul, centrul de
interviu (numarul, denumirea), data �i intervalele ora.re ale inregistrarilor, precum �i numarul
de identificare a salilor supravegheate audio-video corelat, dupa caz, cu numarul de
identificare a camerelor din sistemul de supraveghere audio-video pentru care exista
inregistrari stocate pe respectivul suport extern.

17. Daca suportul extern este prea mic ca dimensiune pentru a se putea inscriptiona informatiile
de identificare prevazute la alin. (16), acesta va fi introdus intr-un suport/carcasa/plic care se
va sigila �i pe care se vor inscriptiona elementele de identificare de la alin. (16).

18. Suporturile externe se pastreaza in plicuri sigilate �i �tampilate cu �tarn pi la CONCURS
2022, cate un plic pentru fiecare zi in care s-au desfa�urat activitati in centrul respectiv.

19. Plicurile sigilate �i �tarnpilate se predau, zilnic, pre�edintelui comisiei de organizare.
20. Inregistrarile care au fost copiate pe suporturi externe se vor �terge din sistemu1 de

supraveghere audio-video doar dupa ce, in prealabil, s-a verificat daca procesul de transfer
pe suporturile exteme s-a desfa�urat 1n totalitate, fara erori, iar fi�ierele cu imagini �i sunet
stocate pe acestea pot fi redate.

21. inregistrarile copiate pe suporturi exteme se stocheaza la inspectoratele �colare, in conditii
de securitate deplina, pe o perioada de 5 ani, impreuna cu toata documentatia rezultata in
u1ma organizarii concursului.

Data, Am luat la cuno�tinta, 
Nume, prenume, semnatura 

Responsabil cu derularea �i monitorizarea procesului 

de supraveghere audio-video, 

...........................
......... ........................................
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