MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

Nr. 3089 din 12.04.2016

ANUNȚ
Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de
inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director a
casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr.5557/2011 cu modificările și completările
ulterioare
dosarul
de
înscriere
trebuie
să
conțină:
”adeverință/adeverințe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru
ultimii 5 ani școlari încheiați, în original”. Întrucât anul școlar 2014-2015 s-a finalizat la 31
august și concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general se
organizează în perioada aprilie-mai, sintagma ”ultimii 5 ani școlari încheiați ” include anul
școlar 2014-2015, dar nu include anul școlar 2015-2016.
Totodată, conform metodologiei și adresei MENCȘ nr.424/DGMRU/11.04.2016, există
obligativitatea:
1. existenței în dosarul de înscriere la concurs al candidaților pentru ocuparea funcțiilor de
inspector
școlar
general
a
următoarelor
documente:
a) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia 2241/2004/EC
a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui
cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass),
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie, la care se anexează
documente doveditoare (conform prevederilor art.4, alin.(1), litera b ), din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar
general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei
corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și
completările
ulterioare).
b) unui document din care să reiasă explicit că nu a fost sancționat disciplinar în anul
școlar curent (conform prevederilor art.4, alin.(1), litera k1), din Metodologia de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar
general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei
corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare).
c) certificat medical, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al
ministrului sănătății nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al
certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau
de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, în original (conform prevederilor
art.4, alin. (1), litera m), din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
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ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din
inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr.
5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare). Formularul specific se va
afișa de asemenea la sediul și pe site-ul propiu al inspectoratului școlar județean.
2. Obligativitatea respectării prevederilor art. 4, alin. (3) din metodologie conform cărora: “La
întocmirea dosarului de înscriere la concurs candidații respect ordinea documentelor
prevăzută la alin. (1). Pentru documentele prevăzute la alin. (1), lit. b ) respect ordinea
prevăzută de fișa de evaluare a curriculumului vitae prevăzută în anexa nr.4” .

Perioada și programul de depunere a dosarelor:
Dosarele candidaților pentru concursul de inspector școlar
general se depun în perioada 18-26 aprilie 2016, la
secretariatul ISJ Vrancea, conform programului:
Luni-joi, între orele 8.00-16.30
Vineri, între orele 8.00-14.00

Afișat pe site ISJ și la sediu: 12.04.2016

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane,
Prof. Ciubotaru Bogdan
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