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ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR! 

Proba de interviu 
 

   1. La proba de interviu, pentru evaluarea competențelor digitale, candidaților le va fi 

necesară o adresă de email validă pentru care să știe ID-ul și parola. 

 2. Candidații au obligația să pună la dispoziția fiecărui membru al comisiei de evaluare (5 

membri) a probei de interviu câte un exemplar al strategiei de dezvoltare a unității de 

învățământ, care va conține maximum 5 pagini, redactat, cu respectarea următoarei structuri: 

a) analiza SWOT ; 

b) misiunea și viziunea propuse;  

c) obiectivele strategice; 

d) elaborarea unui plan de acțiuni pentru implementarea, pe durata unui an școlar, a 

unuia dintre obiectivele strategice identificate; 

e) modalitățile de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse. 

3. Accesul în centrul și sala de interviu (Inspectoratul Școlar Județean Vrancea), se va face pe 

baza documentului de identitate, cu respectarea întocmai a graficului, respectiv, în ziua și ora 

programate pentru interviu. 

4. Candidații care au optat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

aceeași unitate de învățământ vor elabora și prezenta, în cadrul strategiilor de dezvoltare 

prezentate, planuri de acțiune pentru obiective strategice diferite. 

5. Proba de evaluare a interviului se susține pentru fiecare opțiune (funcție). 

6. Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte. 

7. Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului 

școlar  după încheierea probei, în aceeași zi. 

8. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 

de ore de la afișarea rezultatului. Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor 

constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate 

de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului. 

9. Durata probei de evaluare a interviului este de 60 min. 

 

 

Inspector școlar general, 

Prof. Gabriela Daniela Marchitan  
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