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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

0 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Inspector școlar 

Rada DUMITRU  

Inspector școlar pentru 

management institutional  

18.07.2018  

1.2. Verificat Roxana BUZEA  Consilier Juridic 18.07.2018  

1.3. Aprobat Prof. Florentina-

Ecaterina COSTEA 

Inspector Scolar General 

 

19.07.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

  

Ediţia sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

0 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I - - 19.07.2018 

2.2 Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale. 

 Scopul 

difuzării 

Exem 

plar 

nr. 

Compartiment / 

Serviciu / Birou 

Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătură 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Conducere 

 

Consiliul de 

administrație  

 

ISJ Ilfov  

Juridic 

Inspector 

școlar 

general 

 

 

Conform 

deciziei  

 

Consilier 

juridic 

COSTEA 

Florentina-

Ecaterina 

 

 

 

 

 

BUZEA 

Roxana 

Iulie 

2018 

 

3.2. Inform. Inspectori școlari, directori, cadre didactice (prin afișare) 

3.3 Evidența 2 Management  

instituțional 

Inspector  Insp. Rada 

DUMITRU 

  

3.4 Arhivare 2 

 

 

Management  

instituțional 

Inspector 

 

 

Insp. Rada 

DUMITRU 

 

  

3.5 Alte 

scopuri 

- - - - - - 
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4. SCOPUL PROCEDURII:  

Procedura are drept scop stabilirea etapelor ce trebuie parcurse pentru selecția și încadrarea 

personalului în funcțiile vacante de director/director adjunct la nivelul județului Ilfov, pentru anul 

școlar 2018-2019. 

5. DOMENIUL DE APLICARE:  

Numirea prin detașare în funcțiile vacante de director și director ajunct  la nivelul județului Ilfov se 

face de către Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, cu avizul Consiliului 

de administrație. Procedura se aplică de către Compartimentele Management Instituțional și Resurse 

Umane. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINTĂ:  

 Legea Educației Naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.254¹ alin 

1, art.246, al.3; 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversirtar, aprobată prin OMEN 

nr.  3969/2017, cu modificările și completările ulterioare, art. 27; 

 Nota MEN nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 privind numirea, prin detașare în interesul 

învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar, în anul școlar 2018-2019 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor Scolare 5530/05.10.2011 

 Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3400/2015 privind modificarea si 

completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 
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7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

7.1 DEFINIȚII ALE TERMENILOR 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definitia si/sau daca este  cazul, actul care defineste termenul 

1. Procedura operationala Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in 

vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual 

2. Editie a unei proceduri 

operationale 

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri 

operationale, aprobata si difuzata 

3. Revizia in cadrul unei 

editii 

Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, 

dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a 

procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate 

4. Selecție Ansamblul proceselor şi procedurilor aplicate de  instituţiile 

publice, conform competenţelor prevăzute de lege în organizarea 

şi desfăşurarea activităților destinate alegerii, pe bază de criterii 

stabilite, de candidaţi eligibili în vederea ocupării funcțiilor 

vacante sau, după caz, temporar vacante 

 

7.2 ABREVIERI 

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operationala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 
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8.DESCRIEREA PROCEDURII : 

 

8.1 Generalități: 

 

Potrivit Legii Educației Naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

 - art.254¹ alin 1: ”Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat 

în interesul învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din 

unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru 

asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor de 

învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului preuniversitar ( ...)” 

-art. 246, alin.3: ”Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de 

învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naţional 

de experţi în management educaţional”. 

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversirtar, aprobată prin OMEN nr.  3969/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 27: 

(1) În funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor 

funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de stat, conducerea 

interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul 

anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau 

prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin 

decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. 

 (2) Prioritate la ocuparea funcţiilor rămase vacante după organizarea concursului o au 

persoanele care au fost admise la concurs. 

 (3) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ particular acreditate, membre ale 

corpului naţional de experţi în managementul educaţional, pot fi numite, prin detaşare în 

interesul învăţământului, în funcţii de director sau de director adjunct la unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 

şcolar. În mod similar, cadrele didactice titulare în învăţământul de stat, membre ale corpului 

naţional de experţi în managementul educaţional, pot fi numite, prin detaşare în interesul 

învăţământului, în funcţii de director sau de director adjunct la unităţi de învăţământ  
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preuniversitar particular autorizate/acreditate, până la organizarea concursului, dar nu mai 

târziu de sfârşitul anului şcolar. 

 (4) În funcţie de interesul învăţământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului 

naţional de experţi în managementul educaţional, inspectorul şcolar general, cu avizul 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate, 

poate numi prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţii de director sau de director 

adjunct la unităţi de învăţământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai 

târziu de sfârşitul anului şcolar, şi cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar care 

nu sunt membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional. 

 (5) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre 

didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează: 

 a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, 

la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru 

didactic din unitatea de învăţământ respectivă sau a unui cadru didactic pensionat; actul de 

numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea 

unitatea de învăţământ; 

 b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, 

la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanei 

solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu hotărârea consiliului 

de administraţie. 
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Calendar 

Numirea prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile vacante de DIRECTOR 

și DIRECTOR ADJUNCT în anul şcolar 2018-2019 

 

  

 1-10 august 2018 Depunerea, la Secretariatul ISJ Ilfov, de către cadrele didactice titulare, 

membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, a 

dosarului cu documente și  acordului privind încadrarea prin detașare în 

interesul învățământului pe funcțiile vacante de director/director adjunct 

din județul Ilfov  

 

 

 13-17 august 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza și avizarea în Consiliul de administrație al ISJ Ilfov, a solicitărilor 

privind încadrarea prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile 

vacante de director/director adjunct din județul Ilfov 

 

 

Numirea prin detașare în interesul învățământului, prin decizia 

inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație, a 

directorilor/directorilor adjuncți 

 

DOSARUL va cuprinde, obligatoriu, următoarele documente: 

 

1. Curriculum Vitae 

2. Copie după actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învățământ la care 

funcționează ca titular(ă) 

3. Copia după actul de identitate (BI/CI) din care să rezulte domiciliul 

4. Copie după actele de studii 

5. Copii după certificatele de grade didactice 

6. Adeverință de vechime la catedră 

7. Adeverință Corpul Național al Experților în Management Educațional 

8.        Planul operational 2018-2019 al unității de învățământ pentru care s-a exprimat opțiunea 

9.         Acordul de detașare pe funcția vacantă de director/director adjunct 

 

 

 



                                    

Inspectoratul Scolar Judetean 

Ilfov  

 

MANAGEMENT 

INSTITUȚIONAL 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

Selecția și încadrarea personalului în funcțiile vacante 

de director/director adjunct la nivelul județului Ilfov 

Ediţia: 1 

Nr.de ex: 

Revizia: 0 

Nr.de ex:  

Cod: P.O- MI-9 Pagina ……. din  

Exemplar nr.:  

 

9 
 

Surse de selecție  

-conform recomandărilor MEN din Nota nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 privind numirea, prin 

detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2018-2019, vor avea prioritate 

directorii/directorii adjuncți care au ocupat, prin detașare în interesul învățământului, funcția 

de director/director adjunct în anul școlar 2017-2018, în urma aplicării Procedurii menționate 

în Nota MEN nr. 1836/DGMP/04.08.2017, pentru care nu au fost identificate disfuncții ale 

activității manageriale; 

-anunț postat pe site-ul Inspectoratului școlar Județean Ilfov 

 

 

 

 

8.2 Documente utilizate la nivel de activitate  

 

- Nota MEN nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 privind numirea, prin detașare în interesul 

învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar, în anul școlar 2018-2019; 

- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ a ISJ Ilfov privind Selecția și încadrarea personalului în 

funcțiile vacante de director/director adjunct la nivelul județului Ilfov; 

- acordul-model privind încadrarea prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile vacante de 

director/director adjunct din județul Ilfov; 

-dosar cu documente ce susțin eligibilitatea cadrului didactic ce urmează a fi detașat pe funcția 

vacantă de director/director adjunct; 

- raport de etapă și raport justificativ întocmite în urma evaluării directorilor/directorilor adjuncți 

care au ocupat funcția, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2017-2018;  
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9. CIRCUITUL DOCUMENTELOR ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL 

ACTIVITĂȚII DE SELECȚIA ȘI ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIILE 

VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT LA NIVELUL JUDEȚULUI 

ILFOV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Secretariat primeşte şi înregistrează adresă (+ anexe) transmisă de Compartimentul 

Management Instituțional privind selecția și încadrarea personalului în funcțiile vacante de 

director/director adjunct la nivelul județului Ilfov și o înaintează inspectorului școlar general  

în vederea demarării procesului de desfăşurare a 

Inspectorul școlar general aprobă documentele privind selecția și încadrarea personalului în funcțiile 

vacante de director/director adjunct la nivelul județului Ilfov și le retransmite în vederea postării 

acestora pe site-ul ISJ Ilfov 

Serviciul Secretariat primeşte şi înregistrează, conform etapei din calendar,  dosarele cadrelor 

didactice ce urmează a fi detașate în interesul învățământului pe funcțiile vacante de director/director 

adjunct ce cuprind și acordul de detașare și le înaintează inspectorului școlar general. 

Inspectorul școlar general analizează dosarele și le prezintă în Consiliul de administrație al 

inspectoratului, apoi aprobă detașarea pe funcțiile vacante de director, director adjunct, cu avizul 

consiliului de administrație. 

 

Consilierul  juridic, pe baza hotărârii Consiliului de administrație, emite deciziile de detașare în 

interesul învățământului pe funcțiile vacante de director, director adjunct 
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10.FORMULARE:  

 

 

 

Anexa 1 – Acord de detașare în interesul învățământului 

 

Nr.______/___________ 2018                                                                                 De acord, 

                                                                                                                   Inspector școlar general,                                             

 

    

Doamnă inspector școlar general, 

 

 Subsemnatul/a,.........................născut/ă la data de ......................................, domiciliat/ă în 

loc........................., str..........................., nr......., bl......., sc......., ap....., jud................, telefon 

................., e-mail...................,  având funcția didactică de ........................., titular pe postul de 

............................de la ..... .................................., localitatea .................., județul................., vă 

comunic acordul  privind încadrarea mea, prin detașare în interesul învățământului, pe funcția 

de director/ director adjunct la ........................................., localitatea ..................................., județul 

Ilfov, începând cu data de 01.09.2018, până la organizarea concursului,dar nu mai târziu de 

31.08.2019 . 

 Menționez că am gradul didactic ....., sunt membru CNEME și am o vechime în învățământ 

de .......... ani. 

 Obligaţia de catedră este de ......... ore, disciplina................................ şi o voi efectua la 

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

Data:_____________    Semnătura______________ 

 

 


