
 

 

14.06.2021 

Către:   Guvernul României – Ministerul Educației 

În atenția:  Domnului Radu Gheorghe Szekely, Secretar de Stat 

Ref:  Propunerile Grupului de lucru pentru educație al CDR privind proiectul de 

metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar  

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

În numele Grupului de lucru pentru educație al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) 

salutăm decizia Ministerului Educației de a organiza o procedură competitivă și transparentă 

pentru selectarea directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

și credem că acest demers poate conduce la profesionalizarea managementului școlar în 
România. 

Vă adresăm această scrisoare pentru a vă supune atenției câteva propuneri în contextul 

consultării publice organizate de Ministerul Educației pe marginea proiectului de metodologie 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.  

În ceea ce privește evaluarea competențelor candidaților pentru funcțiile de director și 

director adjunct, observațiile noastre sunt: 

• Credem că ar fi oportună evaluarea competențelor digitale în afara probei de interviu, 

prin depunerea, împreună cu dosarul de înscriere la concurs, a unui/unor certificat(e) 

recunoscut(e) la nivel internațional care să ateste nivelul de competențe digitale al 

candidaților. 

• De asemenea, credem că ar fi oportună includerea, în cadrul probei de interviu, a unei 

prezentări de cel mult 3 minute, realizată de candidați cu ajutorul noilor tehnologii / 

instrumentelor digitale. Această prezentare ar putea să acopere viziunea candidatului 

privind întâmpinarea nevoilor de educație remedială ale elevilor, un aspect critic dacă 

ținem cont de impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului de educație.  

• Credem că ar fi utilă și includerea, în dosarul de aplicare, a unui plan de management 

propus de candidați. Întrucât funcțiile de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar presupun un grad ridicat de responsabilitate, considerăm că 

demonstrarea abilităților manageriale este esențială pentru o selecție cât mai 

riguroasă a managerilor școlari. 

  



 

 

În ceea ce privește transparența și obiectivitatea procesului de selecție, observațiile noastre 

sunt: 

• Credem că este imperativă realizarea unor criterii de evaluare a candidatului în cadrul 

probei de interviu. Pentru a asigura obiectivitatea și transparența acestor criterii,  

credem că este necesară și realizarea standardelor de evaluare pentru fiecare criteriu. 

De asemenea, considerăm că aceste criterii trebuie publicate odată cu lansarea 

procedurii de selecție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

• Credem că este necesar ca rezultatele candidaților obținute în cadrul probei de interviu 

(rezultatele obținute pentru fiecare criteriu, împreună cu motivarea acestor rezultate 

conform standardelor de evaluare) să fie făcute publice, pentru a asigura transparența 

procesului de selecție, obiectivitatea notării și pentru a oferi candidaților un feedback 

constructiv. 

• Credem că înregistrarea probelor de interviu trebuie să asigure marcarea clară a datei 

și orei înregistrării (time stamp) pentru fiecare înregistrare, pentru a asigura 
corectitudinea procesului de selecție. 

În ceea ce privește implicarea mediului de afaceri în proba de interviu, credem că este 

necesară clarificarea procedurii de selecție a reprezentanților mediului de afaceri (experți în 

HR) în comisiile de interviu. Printre aspectele care trebuie clarificate se numără: modalitatea 

de stabilire a partenerilor din mediul privat care se pot implica, modalitatea de realizare a 

selecției reprezentanților mediului de afaceri, criteriile utilizate  pentru selecția 

reprezentanților mediului de afaceri, instituțiile / persoanele responsabile  de această selecție. 

În spiritul colaborării transparente și constructive dintre Ministerul Educației și CDR , ne 

exprimăm întreaga deschidere pentru sprijinirea acestui demers al Ministerul Educației, prin 

experiența și expertiza membrilor Grupului de lucru pentru educație al CDR și vă rămânem la 

dispoziției pentru orice detalii suplimentare prin Manuel Cazac (manuel.cazac@coalitia.org / 

telefon 0747 155 549). 

Cu respect, 

Măriuca Talpeș 

Lider al Grupului de lucru pentru educație  

Coaliția pentru Dezvoltarea României  

mailto:manuel.cazac@coalitia.org


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) 

CDR este o inițiativă privată construită ca un acord de colaborare prin  participarea colectivă a 

membrilor săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România 

(AmCham), Camera Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri 

din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian 

Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia 

(CPC) şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).  

Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii 

comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Companiile  

reprezentate de cele 25 de organizații de afaceri membre CDR angajează peste un milion de 

oameni și generează aproximativ 50% din PIB.   

Scopul CDR este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții 

publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.  

www.coaliția.org  
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