
SCRISOARE DE INTENȚIE 

-Exemplu- 

 

Nume si prenume   .......................... 

Unitatea de învățământ...................... 

Adresa........................................... 

Telefon: ....................................... 

e-mail: .......................................... 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 

Comisia de concurs pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director 

adjunct din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Ilfov 

 

1. Introducerea, în care sunt precizate funcția vizată (director/director adjunct la 

Școala............), sursa informatiei despre acesta (adresa ISJ Ilfov nr.......), interesul 

acordat pentru ocuparea acestei funcții; EXEMPLU: 

Urmare a anunţului ISJ Ilfov din data de 12 septembrie 2016, cu privire la concursul de ocupare 

a funcțiilor de director și de director adjunct din cadrul unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Ilfov , îmi exprim intenţia de a participa la acest concurs în perspectiva ocupării 

funcției de director la Grădinița/ Școala/ Liceul...................... 

2. Paragraful de prezentare a competentelor (competențe manageriale, calități personale 

necesare exercitării funcției de director/director adjunct) si realizarilor care justifica 

aplicatia (exemple de realizări/rezultate notabile); EXEMPLU: 

În sprijinul solicitării mele, ataşez CV-ul din care rezultă că pregătirea, experienţa şi rezultatele 

mele se armonizează foarte bine cu condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

participanţii la concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct.  

În acest context, veţi remarca faptul că am ocupat funcția de.........................../mi-am exercitat  

competențele manageriale ca membru în comisiile........................., fiind direct interesat/ă şi 

preocupat/ă de modul în care se implementează strategia managerială a unității de învățământ, 

etc. Conform atributiilor din fisa postului, am desfășurat activităti ............................................, 

dezvoltându-mi astfel competențe manageriale precum.............................................Calitățile 

personale care pot asigura succesul activității manageriale sunt............................................ 

Cele mai importante rezultate/realizări profesionale au fost............................................................ 

  



Atât studiile absolvite, respectiv........................................, cât şi funcţiile pe care le-am îndeplinit 

în cadrul Școlii........................., demonstrează o bogată experienţă, care corespunde 

caracteristicilor managerului unei unități de învățământ preuniversitar. 

3. Motivele personale, din perspectivă profesională, ale alegerii școlii si funcției de 

director/director adjunct la această școală. 

 

4. Formula de încheiere 

 


