Nr. 2 056/01.03.2017
ANUNȚ
În atenția cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea funcției de
inspector școlar general adjunct din Inspectoratul Școlar Județean Olt:
1. În dosarul de înscriere la concurs al candidaților pentru ocuparea funcțiilor de inspector
școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic vor
exista, obligatoriu, următoarele documente:
a) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia 2241/2004/EC a
Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui
cadru comunitar unic pentru transparența clarificărilor și competențelor (Europass),
potrivit modelului prevăzut în anexa 2 la Metodologie, la care se anexează
documente doveditoare (conform prevederilor art. 4, alin (1), litera b), din
Metodologie;
b) document din care să reiasă explicit că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar
curent, respectiv în anul școlar 2016 - 2017, (conform prevederilor art.4, alin. (1),
litera k), din Metodologie;
c) certificat medical, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și
al ministrului sănătății nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al
certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de
conducere sau de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, în original
(conform prevederilor art. 4, alin. (1), litera m), din Metodologie.
2. Obligativitatea respectării prevederilor art.4, alin.(3) din Metodologie, conform cărora:
„La întocmirea dosarului de înscriere la concurs candidații respectă ordinea
documentelor prevăzută la alin. (1). Pentru documentele prevăzute la alin. (1), lit.b)
respectă ordinea prevăzută de fișa de evaluare a curriculumului vitae prevăzută în anexa
4”.
3. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016, în baza notei M.E.N.C.Ș. nr.
10283/10.08.2016, documentele legalizate ale actelor de studii: diplomă de
licență/diplomă de absolvire, prevăzute la dosarul de concurs, vor fi înlocuite cu copii
simple ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul de către juristul
inspectoratului școlar/inspectorul pentru managementul resurselor umane.
În acest sens, candidații se vor prezenta la depunerea dosarelor cu actele de studii
în original, iar în dosar, respectând ordinea documentelor, vor depune o copie simplă a
acestora.
Fac excepție candidații care optează pentru depunerea în dosar a actelor de studii
legalizate la notariat sau la alte autorități investite cu acest drept.
4. Conform prevederilor art.4, alin. (1), litera k), din Metodologie, dosarul de înscriere trebuie
să conțină: „adeverință/adeverințe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele
pentru ultimii 5 ani școlari încheiați, în original”, dar nu include anul școlar 2016 - 2017.
5. Certificatul medical prevăzut la art.4, alin. (1), litera m) din Metodologie are valabilitate 1
an calendaristic de la data emiterii lui.
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6. Având în vedere prevederile art.4 alin. (1) lit.1) din Metodologie conform cărora „dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină: (...) recomandare/caracterizare de la consiliul
profesoral al unității de învățământ sau de la consiliul de administrație al inspectoratului
școlar (...) în care candidatul își defășoară activitatea la data înscrierii la concurs, în
original”, precum și ale art. 4, alin. 2 (2) din Metodologie, conducerea tuturor unităților
de învățământ preuniversitar din județul Olt are obligația să asigure tuturor
solicitanților, posibili candidați, condițiile pentru obținerea tuturor documentelor
necesare înscrierii la acest concurs.
7. Vor fi înregistrate doar dosarele care respectă în totalitate condițiile prevăzute la art. 4 din
Metodologie.
8. După înregistrarea dosarului de concurs nu se admite completarea acestuia cu documente.
9. Candidații care doresc să participe la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar
general adjunct din inspectoratelele școlare sau de director al casei corpului didactic în mai
multe județe, trebuie să depună câte un dosar complet la fiecare din inspectoratele școlare
pentru a cărui funcție candidează.
10. Candidații care doresc să candideze pentru funcția de inspector școlar general adjunct și
pentru cea de director al casei corpului didactic din cadrul aceluiași județ depun două dosare
complete și distincte (câte unul pentru fiecare funcție).

Inspector școlar general,
Felicia MAN

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300

www.edu.ro

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
http://isjolt.ot.edu.ro

