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Condiții de ocupare

a) au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare

b) au cel puţin 5 ani vechime în învăţământ.

c) să nu fi fost condamnat pentru fapte penale sau pentru fapte în 
legătură cu exercitarea profesiei

Procedura de recrutare

Concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de 
învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației

Incompatibilități

Nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel 
local, judeţean sau naţional

Relații de muncă

Contract de management educational cu directorul general al 
direcției județene de învățământ preuniversitar, al cărui continut este 

aprobat prin ordin al ministrului educației

Director, director adjunct unitate de învățământ

Condiții de ocupare

a) studii universitare într-unul din domeniile economic,  administrație 
publică.

b) cel puțin 5 ani experiență profesională în specialitatea studiilor

c) să nu fi fost condamnat pentru fapte penale sau pentru fapte în 
legătură cu exercitarea profesiei

Procedura de recrutare

Concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de 
învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației, 

conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației

Incompatibilități

Nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte 
sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean 
sau naţional

Relații de muncă

Contract de management administrativ cu directorul unității de 
învățământ și cu primarul localității/primarul de sector în a cărei/cărui 

rază teritorială se află unitatea de învățământ

Director administrativ unitate de învățământ

Condiții de ocupare

cadre didactice titulare în învăţământ care îndeplinesc următoarele 
condiții: 

a) au gradul didactic I sau titlul științific de doctor,

b) au o vechime de cel puțin 10 ani.

Procedura de recrutare

a) o probă având ca obiect evaluarea proiectului managerial depus de 
candidat

b) un interviu susținut în fața comisiei de concurs

Incompatibilități

-

Relații de muncă

În urma promovării concursului de selecție sunt numiți în funcție prin 
ordin al ministrului educației și încheie un contract de management 

cu ministrul educaţiei pe perioada mandatului demnitarului. 

Director general/adjunct DJIP

Condiții de ocupare

cadre didactice titulare în învăţământ care au diplomă de licenţă şi 
gradul didactic I sau II.

Procedura de recrutare

aprobă scrisă şi interviu, conform unei metodologii elaborate de către 
Ministerul Educaţiei şi aprobate prin ordin al ministrului

Incompatibilități

-

Relații de muncă

contract de management cu directorul general

Funcţiile de de îndrumare şi de control din 
DJIP
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