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Cluj-Napoca, 21 sept. 2016 

 

             COMUNICAT DE PRESĂ  
    Ref.:  Organizare concurs directori/dir. adj. învățământ  preuniversitar 

 
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A COLEGIILOR ŞI LICEELOR PEDAGOGICE DIN ROMÂNIA (ANCLP) susţine 

organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din România, considerând că acest concurs trebuie să aibă loc, cu condiția 
organizării sale în mod temeinic, legal și echitabil. 

 

În corespondenţa cu Domnul Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale, ANCLP a solicitat 

analiza și validarea următoarelor amendamente la metodologia de concurs: 
 

1. Schimbarea ordinii probelor, cu păstrarea datei de demarare a concursului (12 oct.), în sensul 

începerii cu proba de suținere/analiza CV-ului și nu cu proba scrisă națională, probă ce ar urma să 

aibă loc ultima, la jumătatea lunii noiembrie, pentru a da timp candidaților să parcurgă cu seriozitate 

bibliografia pentru concurs. 

Facem precizarea că schimbarea ordinii probelor nu alterează cu nimic spiritul, legalitatea și 

obiectivele concursului, avându-se în vedere că nu se renunță și nici nu se face rabat la/de la nimic din 

ceea ce a fost prevăzut. În plus, suntem siguri că și Ministerul Educației și Guvernul României sunt 

sincer interesate să aibă la acest concurs candidați cât mai bine pregătiți ! 
  

2. Reformularea art. 24, literele a) și b) ale metodologiei de concurs, în forma actuală cu 

prevederi ambigue, contrare chiar ideii de concurs şi spiritului metodologiei (Conform acestor 

prevederi, în urma desfăşurării concursului, funcţiile de directori interimari sunt rezervate exclusiv 

cadrelor didactice care nu s-au prezentat la concurs !!?). Or, acest articol ar trebui să prevadă cu 

claritate că nu pot fi numite  în funcţia de directori interimari decât cadrele didactice care au partici-

pat la concurs. 
 

3. De asemenea, am semnalat că metodologia prevede că, pentru a fi declarat admis, ai nevoie 

de un total de minimum 105 puncte la cele trei probe de concurs. Deși e un prag-limită de jos cam 

înalt, acesta ar putea fi păstrat, în condițiile renunțării la pragul-limită de 35 de puncte pentru fiecare 

probă. 
 

 

 

 Președinte ANCLP, 

 Porf. dr. MIRCEA BERTEA 

 Cavaler al Ordinului “Meritul pentru învăţământ”,  

 decernat de Preşedenţia României, august 2016 
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