
                                                                       
                           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 

Tel: 0260661391, Fax: 0260619190, 

E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro                                                        
                                                                                                         

 

 

 

Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, Cod 450059, Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,  

e-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro, www.isjsalaj.ro 
 

 

Nr.4584/20.07.2020 

 ANUNȚ  
Inspectoratul Școlar Județean SĂLAJ anunţă lista posturilor vacante pentru ocuparea prin detașare în 

interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021, pe bază de interviu, a funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul SĂLAJ, după cum urmează: 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Localitate 

Număr funcții vacante pentru ocupare prin 
detașare în interesul învățământului 

DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT  

  total   30 7 

1.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AGHIREȘ AGHIREȘ 1  

2.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU ALMAŞU 1   

3.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEBUCU JEBUCU 1   

4.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI BĂBENI 1   

5.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR BĂNIȘOR 1  

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ALUNIȘ ALUNIŞ 1   

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȘINCAI" BOBOTA BOBOTA   1 

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC CARASTELEC 1   

9.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU COŞEIU 1   

10.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC CUZĂPLAC 1   

11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU DRAGU 1   

12.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÎRBOU GÂRBOU 1   

13.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" HALMĂȘD HALMĂŞD 1   

14.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC PANIC 1   

15.  LICEUL TEHNOLOGIC "IOACHIM POP" ILEANDA ILEANDA 1   

16.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA LETCA 1   

17.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA LOZNA 1   

18.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID MIRȘID 1   

19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE MĂERIȘTE 1   

20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI ROMÂNAȘI 1   

21.  LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY GOGA" CRASNA CRASNA   1 

22.  LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRI MOR” NUȘFALĂU NUȘFALĂU 1 1 

23.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”AVRAM IANCU” ZALĂU ZALĂU 1  

24.  LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" ZALĂU ZALĂU   1 

25.  PALATUL COPIILOR ZALĂU ZALĂU 1   

26.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIU MANIU” ZALĂU ZALĂU 1  

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BĂRNUȚIU" ZALĂU ZALĂU   1 

28.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU ZALĂU 1  

29.  CLUBUL COPIILOR JIBOU JIBOU 1   

30.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA PUSTA 1   

31.  ȘCOALA PROFESIONALĂ SÎG SÎG 1 1 

32.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG ŞĂRMĂŞAG   1 

33.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA ŞIMIŞNA 1   

34.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA ZALHA 1   

35.  CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI  ZALĂU 1   
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NOTĂ: - interviul se va desfășura în cazul posturilor vacante pentru care s-au înscris mai mulți candidați 

în vederea numirii, prin detașare în interesul învățământului, pe o funcție vacantă de director/director adjunct, în anul 

școlar 2020-2021 
La interviu pot participa persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea 

”Pedagogia învățământului primar și preșcolar”; 

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform 

prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe 

perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific 

de doctor; 

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul "Foarte 

bine" acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de 

conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al 

Copiilor/Ministerul Educației și Cercetării ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate 

școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației și Cercetării; 

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării 

concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, 

indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de 

conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al 

Copiilor/Ministerul Educației și Cercetării ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate 

școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației și Cercetării sau a intervenit radierea 

de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin.(3) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare penală; 

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 

234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”. 
      Pentru înscrierea la interviu candidații vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în 

perioada 21-23 IULIE 2020, un dosar plic care va conține CERERE (anexa 1), ACORDUL pentru detașarea în 

interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct în anul școlar 2020-2021 (anexa 2), CV-ul 

însoțit de documentele care justifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor de participare la interviu, precum și 

Planul operațional managerial 2020-2021 al unității de învățământ pentru care candidează. Planul operațional 

managerial pentru anul școlar 2020-2021 se va depune în plic sigilat.  

În data de 27.07.2020 se va afișa rezultatul evaluării dosarelor depuse și programarea pentru proba de 

interviu. La interviu candidații vor prezenta în fața comisiei o copie a planului operațional managerial depus în 

dosarul de înscriere. 

Lista cadrelor didactice care vor ocupa, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 

2020-2021, funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul 

SĂLAJ, se va publica pe www.isjsalaj.ro până la data de 17.08.2020, termen prevăzut de Calendarul 

mobilității personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-

2021. 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
http://www.isjsalaj.ro/


                                                                       
                           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 

Tel: 0260661391, Fax: 0260619190, 

E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro                                                        
                                                                                                         

 

 

 

Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, Cod 450059, Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,  

e-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro, www.isjsalaj.ro 
 

 

                                                                  

 

                                                                   PLAN INTERVIU 

 

1. În cadrul probei de interviu, candidații prezintă în maximum 10 minute, planul operațional 

managerial pentru anul școlar 2020-2021, depus la înscriere, în plic sigilat. 

2. Fiecare candidat va răspunde la 3 întrebări privind legislația în domeniul învățământului 

preuniversitar. Timpul alocat prezentării răspunsurilor este de 10 minute. 

            Obs. Întrebările vor fi aceleași pentru toți candidații care au optat pentru aceeași funcție din      

aceeași unitate de învățământ. 

 

Întrebările vor fi formulate din următoarele acte normative: 

a) Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

c)  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu 

modificări prin Legea 87/20016, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Regulamentul de organizare și funcționre a unităților de învățământ preunversitar, aprobat prin OMENCȘ 

nr.5979/2016 și OMEN 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționre a unităților de învățământ preunversitar, aprobat prin OMENCȘ nr.5979/2016. 

e) Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.4742/2016; 

f) OMEN nr.4619/2014 privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

g) Regulamentul de inspecție școlară a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN 

nr.5547/2011. 

3.   Președintele și membrii comisiei acordă, în borderoul individual de notare, punctajele aferente   

următoarelor aspecte: 

                 a. Planul operațional managerial pentru anul școlar 2020-2021 (max. 7 puncte) 

                 b. Verificarea cunoștințelor privind legislația școlară raportată strict la specificul unității de 

învățământ, pe baza bibliografiei cuprinse la pct.2 din prezentul plan de interviu, în urma formulării 

răspunsurilor la întrebările adresate de membrii comisiei (max. 3p). 

  Durata interviului este de maxim 20 de minute, punctajul maxim este de 30 de puncte, iar 

punctajul minim de promovare a interviului este  21 de puncte. 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,              INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

      Prof. dr. BULGĂREAN VASILE                                        Prof. DARI TOMA 

    

 

 

                                                           Inspector școlar pentru management instituțional, 

                                                                               Prof. Crișan Laura 
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