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2. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi 

   aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI 

procedurii operaţionale 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Funcția Numele şi prenumele Data  Semnătura 

1.  2. 4. 5. 

2.1. Elaborat Inspector școlar 

pentru management 

instituțional 

Prof. Gavril Câmpan  24.07.2018  

2.2. Verificat  Inspector școlar 

general adjunct 

Prof. Deak Zoltan 25.07.2018  

2.3. Aprobat Inspector școlar 

general 

Prof. Camelia Tabără 27.07.2018  

 

 
3. Formular de evidență a modificărilor/Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia 

în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei/revizuirii 

ediţiei  

Data de la care 

se retrage 

ediţia/ 

revizuirea 

ediţiei 
1. 2. 3. 4. 5. 

3.1. Ediţia I   1.08.2018  

 

 

 

4. Formular de distribuire – difuzare/Lista PERSOANELOR la care se difuzează 

ediţia/revizia în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4.1. Aprobare 1 Conducere Inspector şcolar 

general 

 27.07.2018  

4.2. Avizare 1 Conducere IȘGA - 

Președintele 

comisiei de 

  

 

25.07.2018 
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monitorizare a 

SCIM 

4.3. Aplicare  1 Conducere Inspector şcolar 

general adjunct 

 30.07.2018  

4.4. Aplicare 1 Oficiul juridic Consilier juridic  30.07.2018  

4.5. Aplicare 1 Management 

instituțional 

Inspector școlar  30.07.2018  

4.6. Aplicare   Directori și 

directori adjuncți 

 30.07.2018  

4.7. Informare  Personal 

nedidactic de 

conducere din 

cadrul ISJ Tm 

Şefi de 

compartimente 

 30.07.2018  

4.8. Arhivare 1 Comisia de 

monitorizare a 

SCIM 

Inspector şcolar – 

secretar CMSCIM 

 30.07.2018  

4.9. Alte scopuri 1 Audit Auditor  31.07.2018  

 

 

 

5. SCOPUL procedurii operaţionale 

 

a. Stabileşte modul de realizare a activităţii respective, compartimentele şi persoanele 

implicate; 

b. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

c. Asigură realizarea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în materie; 

d. Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

manager, în exercitarea procesului decizional; 

e. Scopul specific al procedurii este de aplicare a prevederilor dispoziţiilor din Adresa 

M.E.N. Nr. 571/DGMSPP/17.07.2018, respectiv a Notei M.E.N. 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. 
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6. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaţionale 

 

Prezenta procedură este aplicabilă compartimentului Management instituțional, respectiv 

compartimentului Managementul resurselor umane din cadrul I.Ș.J. Bistrița-Năsăud. 

Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

 Secretariat 

 Juridic 

 Management instituțional 

 Conducere  

b. De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente: 

 Toate compartimentele structurale ale I.Ș.J. Bistrița-Năsăud. 

 

Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; 

compartimentele implicate în activitatea procedurată. 

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: 

 Secretariat  

 Juridic 

 Conducere 

 Management instituțional 

 Consiliul de administraţie  

b. De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate  următoarele 

compartimente: 

 Toate compartimentele structurale ale ISJ Bistrița –Năsăud. 

 

 

 

7. DOCUMENTAŢIA  APLICABILĂ procedurii operaţionale/documente de 

referință 

 

 

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate: 

 

a.  Legislaţie primară 

- Legea Nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare  

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, publicat în M.Of. nr. 387 

din 7 mai 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern managerial 
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b.  Legislaţie secundară 

- Ordinul M.E.N. Nr.3969 din 30.05.2017, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile 

de invatamant preuniversitar. 

- Ordinul M.E.N. Nr. 5485 din 13.11.2017, care a aprobat Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Nota M.E.N. 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. 

 

c. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii 

- Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/05.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud,  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), 

aprobat prin O.M.E.N.C.S. Nr. 5079/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare 

- Circuitul documentelor 

 

 

 

8. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI AI TERMENILOR  

utilizaţi în procedura operaţională 

 

 

a. Definiţii  ale  termenilor utilizaţi: 

 

Nr. 

crt. 

Termenul  Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte 

termenul respectiv 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 

vederea realizării activităţii, cu privire la succesiunea 

elementelor din cadrul derulării procesului respectiv 

2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată 

Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost 

realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când 

modificările din structura procedurii depășesc 50% din 

conținutul reviziei anterioare. 

3. Revizuirea în cadrul ediţiei Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare 

a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei 

proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din 

conținutul procedurii. 
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4.    Diagrama de proces  

 

Schema logică cu forme grafice care reprezintă etapele și 

pașii realizării unui proces sau unei activități. 

 

b. Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. Av. Avizare 

5. A. Aprobare 

6. Ap. Aplicare 

7. Ah. Arhivare 

 

 

 

9. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI 

 

9.1 Generalităţi 

A. În conformitate cu: 

 prevederile art. 254
1
, alin. (1) din Legea Nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 prevederile art. 246, alin. (3) din Legea Nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 prevederile art. 83, alineatul din Ordinul M.E.N. Nr. 5485 din 13.11.2017, care a aprobat 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 prevederile Notei M.E.N. 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, 

numirea prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de director/director adjunct, se face la 

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

şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai 

târziu de sfârşitul anului şcolar.  

 

B. În conformitate cu prevederile art. 27 din Metodologiei privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 

unitatile de invatamant preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E.N. Nr. 3969 din 

30.05.2017: 
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(1) In functiile de director sau de director adjunct ramase vacante sau in cazul vacantarii unor 

functii de director sau de director adjunct din unitati de invatamant de stat, conducerea 

interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul 

anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului 

sau prin delegarea atributiilor specifice functiei, in conformitate cu legislatia in vigoare, 

prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanei solicitate. 

(2) Prioritate la ocuparea functiilor ramase vacante dupa organizarea concursului o au 

persoanele care au fost admise la concurs. 

(3) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant particular acreditate, membre ale 

corpului national de experti in managementul educational, pot fi numite, prin detasare in 

interesul invatamantului, in functii de director sau de director adjunct la unitati de 

invatamant preuniversitar de stat, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de 

sfarsitul anului scolar. In mod similar, cadrele didactice titulare in invatamantul de stat, 

membre ale corpului national de experti in managementul educational, pot fi numite, prin 

detasare in interesul invatamantului, in functii de director sau de director adjunct la unitati 

de invatamant preuniversitar particular autorizate/acreditate, pana la organizarea 

concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar. 

(4) In functie de interesul invatamantului, in lipsa cadrelor didactice membre ale corpului 

national de experti in managementul educational, inspectorul scolar general, cu avizul 

consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanei 

solicitate, poate numi prin detasare in interesul invatamantului, in functii de director sau de 

director adjunct la unitati de invatamant preuniversitar, pana la organizarea concursului, 

dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, si cadre didactice titulare in invatamantul 

preuniversitar care nu sunt membre ale corpului national de experti in managementul 

educational. 

(5) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la 

organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de 

cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum 

urmeaza: 

- a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice 

finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant 

particular, a unui cadru didactic din unitatea de invatamant respectiva sau a unui 

cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului 

scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant; 

- b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in 

invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de 

invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu 

acordul scris al persoanei solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general, in 

conformitate cu hotararea consiliului de administratie. 

-  
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9.2. Documentele utilizate 

- Legea Nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Ordinul M.E.N. Nr. 5485 din 13.11.2017, care a aprobat Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Nota M.E.N. 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.  

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, publicat în M.Of. nr. 387 din 

7 mai 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern managerial. 

- Modele de decizii pentru numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante 

de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-

Năsăud. 

- Modele de acorduri (pentru director și pentru director adjunct) pentru numirea în funcție, prin 

detașare înn interesul învățământului. 

 

9.3. Resurse necesare 

9.3.1. Resurse materiale 

-  Baza de date cuprinzând funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud. 

- Modele de decizii pentru numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante 

de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul BN. 

9.3.2. Resurse umane 

- Inspectorul școlar general și inspectorul școlar generali adjunct ai I.Ș.J. BN. 

- Inspectorul școlar pentru Management instituțional din cadrul I.Ș.J. BN. 

9.3.3. Resurse financiare 

- nu este cazul. 

9.3.4. Resurse informaţionale 

- baze de date privind legislaţia aplicabilă 

- colecţia Monitorul Oficial al României 

- LEX.exe 
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9.4. Modul de lucru 

Nr. 

crt. 

Etapa Descrierea operaţiunilor 

0. 1. 2. 

1. Aplicarea Notei M.E.N. 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 

Inspectorul școlar general al I.Ș.J. BN transmite Nota 

M.E.N. nr. 570/DGMSPP/17.07.2018 către inspectorul 

școlar pentru management instituțional. 

Perioada: 17.07.2018-19.07.2018 

2. Centralizarea funcțiilor vacante de director 

și de director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul 

Bistrița-Năsăud. 

Inspectorul școlar pentru management instituțional 

centralizează funcțiile vacante de director și de director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județ. 

Perioada: 20.07.2018-23.07.2018 

3.  Elaborarea procedurii și a modului de lucru, 

a documentelor anexă care se vor utiliza 

pentru numirea în funcțiile de conducere, 

prin detașare în interesul învățământului în 

anul școlar 2018-2019  

Inspectorul școlar pentru management instituțional 

elaborează procedura și modul de lucru, respectiv anexele 

care se vor utiliza pentru numirea în funcțiile de conducere 

vacante, prin detașare în interesul învățământului în anul 

școlar 2018-2019. 

Perioada: 20.07.2018-24.07.2018 

4. Aprobarea procedurii și a modului de lucru, 

respectiv a documentelor anexă care se vor 

utiliza pentru numirea în funcțiile de 

conducere, prin detașare în interesul 

învățământului în anul școlar 2018-2019 

C.A. al I.Ș.J. BN aprobă procedura și modul de lucru, 

respectiv documentele anexă care se vor utiliza pentru 

numirea în funcțiile de conducere, prin detașare în interesul 

învățământului în anul școlar 2018-2019. 

Data: 27.07.2018 

5. Afișarea procedurii și a modului de lucru, 

respectiv a documentelor anexă care se vor 

utiliza pentru numirea în funcțiile de 

conducere, prin detașare în interesul 

învățământului în anul școlar 2018-2019, pe 

site-ul I.Ș.J. BN. 

Inspectorul școlar pentru management instituțional 

afișează, pe site-ul I.Ș.J. BN și la avizier, procedura și 

modul de lucru, respectiv documentele anexă care se vor 

utiliza pentru numirea în funcțiile de conducere, prin 

detașare în interesul învățământului în anul școlar 2018-

2019. 

Perioada: 27.07.2018-01.08.2018 

6. Avizarea listei cu propunerile pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de director și de 

director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud.  

C.A. al I.Ș.J. Bistrița-Năsăud avizează lista cu propunerile 

pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din județ. 

Inspectorul școlar general numește, prin detașare în 

interesul învățământului, pe funcțiile vacante, directorii și 

directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Bistrița-Năsăud. 

Perioada: 16.08.2018-17.08.2018 

7. Emiterea și comunicarea deciziilor privind Inspectorul școlar pentru management instituțional 
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numirea în funcțiile de conducere vacante 

din unitățile de învățământ preuniversitar 

din județul Bistrița Năsăud, prin detașare în 

interesul învățământului, în anul școlar 

2018-2019 

comunică, în urma consultării consilierului juridic, 

deciziile privind numirea în funcțiile vacante de director și 

de director adjunct, din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județ, prin detașare în interesul 

învățământului, în anul școlar 2018-2019. 

Perioada: 21.08.2018-27.08.2018 

 

Observații: 

1. Pentru numirea directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Bistrița-Năsăud:  

- potrivit recomandărilor din Nota M.E.N. nr. 570/DGMSPP/17.07.2018, se va asigura 

continuitatea conducerii unităților de învățământ, în cazul directorilor și directorilor adjuncți care 

au fost numiți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2017-2018, pentru care nu au 

fost identificate disfuncții ale activității manageriale; în acest caz, directorii și directorii adjuncți 

vor completa acordul de numire corespunzător, atașat prezentei proceduri; acordul de numire 

completat și semnat se va depune la Registratura I.Ș.J. BN în perioada 02.08.2018-14.08.2018; 

- în cazul în care directorul/directorul adjunct, care a fost numit prin detașare în interesul 

învățământului în anul școlar 2017-2018, se pensionează începând cu 01.09.2018, conducerea 

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

școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului prin decizia 

inspectorului școlar general, cu avizul C.A. al I.Ș.J. Bistrița-Năsăud și cu acordul scris al 

persoanei solicitate; 

- în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în managementul educațional, 

inspectorul școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu 

acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detașare în interesul învățământului, în funcții 

de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar, până la organizarea 

concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, și cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar care nu sunt membre ale corpului național de experți în managementul educațional. 

2. Pentru numirea directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

particular din județul Bistrița-Năsăud:    

- până la data de 28.08.2018, la Registratura I.Ş.J. Bistrița-Năsăud, se va depune o copie, 

certificată conform cu originalul, după decizia de numire în funcţiile de conducere, 

director/director adjunct, dată de persoana juridică finanţatoare, pentru anul şcolar 2018-2019, 

pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular pentru care se aplică prevederile art. 254
1
, 

alineatul (3), lit. a); 

- pentru cazurile în care nu există o decizie de numire în funcţia de conducere pe criteriul enunţat 

anterior, până la data de 20.08.2018, la Registratura I.Ş.J. Bistrița-Năsăud, persoana juridică 

finanţatoare va depune o solicitare scrisă privind propunerea de numire a unui cadru didactic în 

funcţia de conducere, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular pentru care se aplică 

prevederile art. 254
1
, alineatul (3), lit. b).  
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10. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA PROCEDURII 

OPERAŢIONALE 

 

 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul (postul)  /  acţiunea 

(operaţiunea) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 
 0 1 2 3 4 5 6 

1. Inspectori şcolari  

Angajați ai I.Ș.J. Bistrița-Năsăud, 

conform statului de funcții 

E      

2. Inspector şcolar general adjunct    

sau contabil șef 

 V     

3. Președintele comisiei de monitorizare a 

SCIM 

  Av    

4. Inspector şcolar general     A   

5. - Inspector şcolar general adjunct  

- Inspecţie şcolară – inspectorii şcolari 

conform statului de funcţii aprobat 

- Management instituţional 

- Angajați ai I.Ș.J. Bistrița-Năsăud, 

conform statului de funcții 

- unități de învățământ (dacă este cazul) 

    Ap  

 - secretariatul tehnic al comisiei de 

monitorizare a SCIM 

     Ah 

 

 

11. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 
Nr. 

anexă. 

Denumire 

anexă 

 

Elaborat 

 

Aprobă 

 

Nr. 

exem-

plare 

 

Loc arhivare 

 

Perioadă 

arhivare 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Lista 

functiilor 

vacante 

IȘ pentru MI IȘG 1 La Manualul 

de proceduri 

- CMSCIM 

Cu procedura 

2. Modele de 

acorduri 

IȘ pentru MI IȘG 1 La Manualul 

de proceduri 

- CMSCIM 

Cu procedura 

3. Modele de 

decizii 

IȘ pentru MI 

Consilier 

juridic 

IȘG 1 La Manualul 

de proceduri 

- CMSCIM 

Cu procedura 
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Anexa 1- LISTA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Functia de conducere 

vacantă 

Unitatea de invatamant 

1. director adjunct Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița 

2 director Liceul de Arte ”Corneliu Baba” Bistrița 

3 director adjunct Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 

4 director Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Bistrița 

5 director adjunct Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Bistrița 

6 director adjunct Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud 

7 director adjunct Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean 

8 director Școala Gimnazială Cireșoaia 

9 director Școala Gimnazială Budacu de Jos 

10 director Școala Gimnazială Budești 

11 director Școala Gimnazială Ciceu- Giurgești   

12 director Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu- Mihăiești 

13 director Liceul Tehnologic Feldru 

14 director adjunct Liceul Tehnologic Feldru 

15 director Școala Gimnazială ”Grigore Herinean” Galații  Bistriței 

16 director Școala Gimnazială Matei 

17 director Școala Gimnazială ”Vasile Grigore Borgovan” Corvinești 

18 director Școala Gimnazială Milaș 

19 director Scoala Gimnazială Miceștii de Cîmpie 

20 director Școala Gimnazială Nușeni 

21 director Școala Gimnazială ”Dsida Jeno” Vița 

22 director Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” Reteag 

23 director adjunct Școala Gimnazială ”Iacob și Ioachim Mureșanu”  Rebrișoara 

24 director Școala Gimnazială ”Tiberiu Morariu” Salva 

25 director Școala Gimnazială Șieu-Odorhei 

26 director Școala Gimnazială Silivașu de Cîmpie 

27 director Școala Gimnazială Spermezeu 

28 director adjunct Liceul Teoretic ”Constantin Romanu Vivu”  Teaca 

29 director  Școala Gimnazială ”Nicolae Drăganu” Zagra 

30 director adjunct Școala Gimnazială ”Nicolae Drăganu” Zagra 

31 director Palatul Copiilor Bistrița 
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32 director Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bistrița- Năsăud 

Procedura operaţională: 

„Numirea prin detașare în 

interesul învățământului, în 

funcțiile vacante de director și de 

director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar,  

în anul școlar 2018-2019 ” 

 

Ediţia: I 

Nr. exemplare:  

Revizuirea: 0 

Nr. exemplare: ___ 

Departamentul/Compartimentul: 

Management/Management instituțional 

 

Pag 14 din 16 

 

Exemplar: 1 

 

Anexa 2- MODEL ACORD DETAȘARE IN FUNCTIA DE CONDUCERE, AN ȘCOLAR 

2018-2019 

 

 

 

 

Doamnă inspector școlar general, 

 

 

Subsemnatul/subsemnata_______________________________________, născut (ă) la 

data de ___________________________, cu domiciliul în 

localitatea________________________, strada___________________________, nr.______, 

bloc____, scara______, ap.___________, județul __________________________, posesor al B.I./ 

cărții de identitate seria ______ nr.______________, eliberată de ___________________, titular 

(ă) pe postul/catedra de __________________________________________ de la unitatea de 

învățământ _______________________________________________, prin prezenta VĂ 

COMUNIC ACORDUL MEU PRIVIND DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 

pentru anul școlar 2018-2019, în funcția de director/director adjunct la unitatea de 

învățământ______________________________________________________________. 

 Am luat cunoștință de faptul că detașarea mea în interesul învățământului încetează în 

situația ocupării funcției de conducere prin concurs organizat în condițiile legii sau prin decizia 

inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

 Prezentul acord este exprimat în conformitate cu prevederile art. 254
^
1 alin. (1) și art. 258 

alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în 

baza prevederilor art. 27 din Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

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

preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare. 

 

 

                                                                                                     Semnătura_________________ 
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Anexa 3- MODEL DECIZIE NUMIRE IN FUNCTIA DE CONDUCERE PRIN 

DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI, AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

 

DECIZIE 

Nr. ____ din ______ 2018 

privind numirea ______________  ___________, prin detașare în interesul învățământului, 

în funcția de __________ la _____ 

 

 

 Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, 

profesor CAMELIA TABĂRĂ, numită în funcţie prin Ordinul MECȘ nr. 3440/24.03.2015, 

 Văzând prevederile art. 95, art. 254^1 alin. (1) și art. 258 alin. (7) și alin. (8) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art. 83 din Ordinul MEN nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, 

În baza prevederilor art. 11 lit. ț
^
4 din Anexa 1 la Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5530/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile art. 27 din anexa Ordinului nr. 3969/2017 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar,  

 Văzând Nota MEN nr. 570/DGMSPP/17.07.2018, precum și criteriile și Procedura de 

selecție și încadrare a personalului în funcțiile vacante de director/director adjunct la nivelul 

județului Bistrița-Năsăud,  

 Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud referitoare la aprobarea detașării, în interesul învățământului, în funcția de _____ 

la _____ a _____  _________, consemnată în procesul-verbal încheiat în data de _____ 2018, 

 Văzând acordul cadrului didactic de detașare în interesul învățământului în funcția de 

conducere, 

 

DECIDE : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2018, _____ ______ este numită, prin detaşare în 

interesul învăţământului, în funcţia de ________ la ______, până organizarea concursului, dar nu 

mai târziu de sfârșitul anului școlar 2018-2019 și i se rezervă postul/catedra pe care este  titulară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Art. 2. Inspectorul şcolar general îşi rezervă dreptul de a dispune încetarea detașării în 

interesul învățământului a _________ ____ în funcţia de ____ la ____ la o dată anterioară 

termenelor prevăzute la art. (1). 

 Art. 3. Obligația de predare a ____ _____ este de __ ore de ___/săptămână și va fi 

efectuată la _______. 
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Art. 4. (1) Inspectorul școlar pentru management instituțional, inspectorul școlar pentru 

managementul resurselor umane și persoana nominalizată la art. 1 duc la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii. 

                        (2) Prezenta decizie se comunică persoanei și unității/unităților de învățământ 

nominalizată/nominalizate la art. 1 și la art.3. 

                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL , 

profesor  CAMELIA TABĂRĂ 

 

 

Consilier juridic, 

Mihaela Olinca 

 


