13.10.2021
COMUNICAT DE PRESĂ
Vineri, 15 octombrie 2021, începând cu ora 10:00, se va derula proba scrisă din cadrul concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
În județul Covasna au fost scoase la concurs 79 de posturi de director, respectiv 38 de posturi de director
adjunct.
Pentru participarea la concurs au fost depuse 103 dosare, din care au fost validate 102. Astfel, la proba
scrisă sunt așteptați la centrul special de concurs din cadrul Liceului Teoretic „Mikes Kelelemen”, Sf. Gheorghe
102 candidați. Accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 9:00 – 9:30.
Proba scrisă va consta în rezolvarea a 50 de itemi structurați în itemi care vor viza capacitățile cognitive
și de leadership (circa 60%), competențele de management (circa 20%), precum și reglementările legale din
bibliografia de concurs (circa 20%). Durata de rezolvare este de maxim 120 de minute. Nota minimă de
promovare este 7 (șapte).
Candidații care au obținut la proba scrisă minim nota 7, între 21 și 27 octombrie 2021 vor depune opțiunile
pentru unitatea la care candidează.
În perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021 se va desfășura proba de interviu.
Conform prevederilor metodologiei de concurs, comisia de interviu va fi formată din 5 membri:
• inspector școlar
• doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ,
aleși prin vot secret de către consiliul profesoral.
• un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant
al consiliului județean desemnat prin hotărâre a consiliului județean, în cazul unităților de învățământ
special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE.
• un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari
sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic
din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.
Validarea rezultatelor finale se va realiza în data de 17 decembrie 2021.
Succes tuturor candidaților!
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