
 

 

 

      

                          Nr. 4482/18.02.2022                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________ 2022 

privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu 

a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct  

din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș  

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.4475/18.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.4494/18.02.2022, raportul 

Serviciului juridic nr.4511/18.02.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr.1241/10.02.2022, 

Ținând cont de prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5, alin.(4), lit.„c” (ii) din 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021, cu modificările și completările ulterioare,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„a”, 

precum şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Dl./D-na ________________, este desemnat(ă) ca membru supleant în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director 

și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Serviciului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi 

persoanei nominalizate la art.1, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                     Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                        Paul Cosma       



 

                  PREȘEDINTE 

 

Nr. 4475/18.02.2022 

Dosar IX.B.1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de 

interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș  

 

 

Prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021 a fost aprobată Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

În conformitate cu prevederile art.5 pct.II lit.c) din Metodologia mai sus amintită, 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/21.10.2021, a fost desemnat 

reprezentantul Consiliului Județean Mureș în comisia de evaluare a probei de interviu 

a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din centrele 

școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș. 

Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021, a fost 

modificată și completată prin Ordinul ministrului educaţiei  nr.3026/13.01.2022. 

Astfel, potrivit prevederilor art.5, alin.(4), lit.„c” (ii) din actul normativ anterior 

amintit, în vederea stabilirii componenței comisiei de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al centrelor şcolare pentru 

educaţie incluzivă, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează prin 

hotărâre a consiliului județean și un membru supleant. 

Prin urmare, cu adresa nr.1241/10.02.2022 Inspectoratul Școlar Județean Mureș a 

solicitat desemnarea unui membru supleant în cadrul acestei comisii. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de 

interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș. 

    

    

    PREŞEDINTE 

                      Péter Ferenc 
 

 

 

 

 



 

Nr.4494/18.02.2022 

Dosar IX.B.1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din centrele 

școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș  
 

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației nr.4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, 

reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director 

şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, numirea şi eliberarea din 

funcţie a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele de management şi fişa postului care se 

încheie în urma promovării concursului. 

Potrivit art.1 alin.(2) din Metodologie, aceasta se aplică inclusiv centrelor şcolare pentru 

educaţie incluzivă și centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE). 

În aplicare prevederilor metodologiei mai sus amintită, prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.171/21.10.2021 a fost desemnat reprezentantul Consiliului Județean Mureș în 

comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș. 

Ulterior, metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a 

fost modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/13.01.2022.  

Potrivit prevederilor art.5 alin.(4) lit.„c” (ii) din metodologia mai sus amintită, astfel cum a  

fost modificată prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/13.01.2022, în vederea stabilirii 

componenței comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, constituită prin decizie a 

inspectorului şcolar general, în cazul centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă se 

desemnează prin hotărâre a consiliului județean și un membru supleant. 

Cu adresa nr.1241/10.02.2022 Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită desemnarea unui 

membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat 

în vederea ocupării funcțiilor vacante de director și director adjunct din cadrul centrelor de 

educație incluzivă din județul Mureș, pentru sesiunea ianuarie – aprilie 2022. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.4475/18.02.2022 privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei 

de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din centrele 

școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș, apreciem că sunt întrunite condițiile 

legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.   

ȘEF SERVICIU 

Popa Elena 
Întocmit: consilier Radu Teodora/2 ex. 
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Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului supleant în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul 

Mureș 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 4475/18.02.2022, şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate al Serviciului resurse umane nr.4494/18.02.2022, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.257 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

cele ale art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„a” din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art.257 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, funcţia de 

director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public, care constă în probă scrisă şi 

interviu, iar potrivit alin.(2), ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se 

realizează prin concurs naţional, coordonat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, organizat prin inspectoratele şcolare, conform unei metodologii 

elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi adoptate prin 

ordin al ministrului. 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, a fost 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.4597/2021, cu modificările și completările 

ulterioare, aceasta fiind aplicabilă potrivit art.1 alin.(2) lit.„a” și centrelor școlare 

Nr. 4511/18.02.2022 

Dosar. IX/B/1 
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pentru educație incluzivă, unități de învățământ special aflate în subordinea consiliului 

județean.  

Conform art.5 din metodologia indicată mai sus, în vederea organizării concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din centrele școlare pentru educație 

incluzivă, a fost constituită la nivelul inspectoratelor școlare, comisia de evaluare a 

probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, prin decizie a inspectorului 

şcolar general, având ca membrii în componența sa, potrivit pct. II lit. „c”, și un 

reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.171/ 21.10.2021. 

Ulterior, Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat a fost modificată și completată prin Ordinul ministrului educației 

nr.3026/13.01.2022. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(4), lit.„c” (ii) din metodologia mai sus indicată, astfel 

cum a fost modificată prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/13.01.2022, în vederea 

stabilirii componenței comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției 

de director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, constituită prin decizie 

a inspectorului şcolar general, în cazul centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă se 

desemnează prin hotărâre a consiliului județean și un membru supleant. 

În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a solicitat desemnarea unui 

reprezentat al Consiliului Județean Mureș ca membru supleant în comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante 

de director și director adjunct din cadrul centrelor de educație incluzivă din județul 

Mureș. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activități autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale 

alin.(5) lit.„a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice de interes judeţean, în exercitarea cărora, asigură, potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 

privind educaţia. 

Precizăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din centrele școlare pentru 

educație incluzivă din județul Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin. (4) din Codul 

administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
 

Întocmit: Lokodi Emőke 
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