
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                     PROIECT   
   

            HOTĂRÂREA NR.______ 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a 

membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţămănt 

preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa ordinară din 
data de 28.02.2022; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.36067/2022, raportul nr.36264/2022 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.36913/2022 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru 
participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct în unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea 
ianuarie – aprilie 2022; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului Educaţiei nr.3026/2022 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.4597/2021;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a, art.139 alin.3 lit.h coroborat cu 
alin.6, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a 

membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţămănt 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea ianuarie – aprilie 2022, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                   INIȚIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 
 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.________ /16.02.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A MEMBRILOR SUPLEANŢI 
PENTRU PARTICIPAREA LA EVALUAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU 

OCUPAREA FUNCŢIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMĂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA, SESIUNEA 

IANUARIE – APRILIE 2022 
 

 

 

Având în vedere: 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj,  nr. 77/10.02.2022, înregistrată la instituţia noastră cu 

nr. 32281/10.02.2021, 

-  prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011  cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul nr. 3026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr.4.597/2021, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/2021 privind organizarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul 

şcolar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 306/2021;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi 

completările ulterioare. 

  

              propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

-  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi 

pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director si director 

adjunct în unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul craiova, sesiunea ianuarie – 

aprilie 2022. 

 

PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 

 

                    Întocmit, 

Șef serviciu, 

Camelia-Nicoleta Florea 

 



 

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                             
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                            
NR. 36264/16.02.2022  
 
        

                                                  

RAPORT PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A MEMBRILOR SUPLEANŢI PENTRU 

PARTICIPAREA LA EVALUAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA 
FUNCŢIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMĂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA, SESIUNEA 
IANUARIE – APRILIE 2022 

 

 

           Conform art. 96 alin 1 din  Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare,  unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse 
de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de 
părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Prin Ordinul nr. 4.597/2021, cu modificările si completarile ulterioare, a fost  aprobată 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu modificările şi completările 
ulterioare. 

La data de 17.01.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 51 bis, Ordinul nr. 3026/2022 
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021. 

Conform  art.5 pct II lit c din ordinul mai sus menţionat, comisia de evaluare a probei de 
interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, 
are următoarea componenţă:   
   1. preşedinte - un inspector şcolar;   
   2. membri:   

(i)doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 
învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 
învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi doi membri supleanţi. Nu pot fi 
reprezentanţi ai unităţii de învăţământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului şi 
nici cadrele didactice care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul centrelor judeţene de 
excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanţe 
profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare şi un supleant;   

(ii)un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului judeţean/local al 
sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi 
CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/judeţean nu poate fi cadru didactic în unitatea de 
învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a 
concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul cluburilor 
sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un 
reprezentant al Ministerului Educaţiei. În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de 
ordine publică şi securitate naţională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 



funcţiilor de director adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant 
desemnat de ministerul care coordonează şi controlează unităţile respective. În cazul unităţilor de 
învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu pot fi desemnate 
două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din comisie pot face parte şi 
cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate;  

(iii)un reprezentant şi un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor 
mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor 
umane sau, în situaţia în care nu sunt nominalizaţi reprezentanţi din partea companiilor, va fi 
nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în 
management instituţional şi/sau management educaţional.   
     În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autorităţile locale 
sau unităţile de învăţământ nu îşi desemnează reprezentantul, membru al comisiei de evaluare a 
interviului devine un inspector şcolar/un director care are încheiat contract de management ca urmare 
a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul neprezentării 
la proba de interviu a oricărui membru/supleant;   

Pentru derularea în condiţii optime a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de 
director şi director adjunct – sesiunea ianuarie – aprilie 2022, prin adresa cu nr. 77/10.02.2022, 
înregistrată la instituţia noastră cu nr. 32281/10.02.2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a 
solicitat desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Craiova şi a membrilor 
supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu, pentru un număr de 15 unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, respectiv 10 funcţii vacante de director şi 6 
funcţii de director adjunct, în total 16 funcţii.            

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 3026/2022 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, propunem elaborarea proiectului de 
hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Craiova şi a 
membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct în unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, 
sesiunea ianuarie – aprilie 2022, conform anexei la prezentul raport.  
  
 
  

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:______.2022 
Semnătura:__________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

            ÎNTOCMIT: 
TUȚU MARIANA-LUMINIȚA 
Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:______2022 
Semnătura:__________ 

 

 

 

 





Anexa  

NR. CRT. Denumire unitati de invatamant  Consilier Local Consilier local supleant

1 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA

2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE ALBASTRĂ"  CRAIOVA

3 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "ION CREANGA" CRAIOVA

4 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PETRACHE POENARU"  CRAIOVA

5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRAIAN DEMETRESCU"  CRAIOVA

6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII"  CRAIOVA

7 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA

8 LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA

Reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor 

de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea ianuarie-aprilie 2022



9 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA

10 SCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN"CRAIOVA

11 SCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

12 SCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA

13 SCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" CRAIOVA

14 SEMINARUL TEOLOGIC  ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA

15 CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
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