
Școala Primară Hänsel und Gretel organizează concurs pentru ocuparea funcției de director  

 

Data: 12 martie 2021 

Locul de desfășurare - sediul Școlii Primare Hansel und Gretel din Iași, Șos. Ștefan cel Mare și 

Sfânt nr. 4, bl. A10, parter. 

Contact: tel 0332 144 152 

 

La concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Primară Hänsel und Gretel pot candida 

persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:  

a) au absolvit cu diploma de licență/absolvire studii universitare; 

b) sunt membre ale corpului national de experți în management educational, conform 

prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au titlul științific de doctor; 

d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte 

bine“ acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în 

funcţii de conducere din unităţi de învăţământ; 

e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului 

şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, 

indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii 

didactice, de conducere din unităţi de învăţământ 

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare penală;  

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 

234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“;  

i) au avizul consiliului director la Fundației pentru Educație și Atitudine Socială. 

 

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format letric la secretariatul Școlii Primare Hänsel und 

Gretel, în zilele de 22, 23, 24 februarie 2021, în intervalul orar 8.30-13.00, şi trebuie să conţină 

obligatoriu toate documentele precizate în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 

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

preuniversitar, aprobată prin OM nr. 3969/30.05.2017, la care se adaugă avizul consiliului director 

la Fundației pentru Educație și Atitudine Socială. 

 

La solicitarea oricărui candidat, unitatea de învăţământ are obligaţia de a-i pune la dispoziţie 

proiectul de dezvoltare instituţională al acesteia şi/sau orice informaţii publice necesare pentru 

elaborarea ofertei manageriale. 

 


