




4098/2022; 

i) cazier judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (l) din Legea nr.

1/2011, cu modificarile �i completarile ulterioare, conform Ordinului ministrului

educatiei �i cercetarii �tiintifice �i al ministrului sanatatii nr. 3.177/147/2015

privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru

incadrarea �i mentinerea intr-o functie de conducere sau de indrumare �i de control

din invatamantul preuniversitar;

k) declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a avut statutul de ,,lucrator al

Securitatii" sau ,,colaborator al Securitatii", conform modelului din anexa nr. 5 a

Ordinului ministrului educatiei nr. 4597/2021;

I) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile de

incompatibilitate, conform anexei nr. 4 din Ordinul ministrului educafiei nr.

3026/2022;

m) declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului documentelor

din dosarul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 din

Ordinul ministrului educafiei nr. 4597/2021;;

n) inainte de desra�urarea probei de interviu, in intervalul stabilit pentru exprimarea

optiunilor privind functia/functiile, unitatea/unitatile de invatamant pentru care

opteaza, candidatii vor incarca in aplicatia informatica, pentru functiile care

necesita conditii speciale, �i urmatoarele documente, dupa caz:

1.documentul justificativ privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (5)din Metodologia 

privind organizarea }i desfo}urarea concursului pentru ocuparea funcfiilor de director }i director 

adjunct din unitii/ile de fnva/iimiint preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 

4597 /2021, pentru unitatile de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale sau cu 

sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in care sunt normate una sau mai multe functii de 

director adjunct, și avizul scris și motivat al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în 

Parlamentul României.

Pentru utilizarea aplicatiei informatice dedicate, Ministerul Educatiei elaboreaza proceduri specifice 

de utilizare. 

Documentul prevazut la art. 8, alin. (I), !item (h) in Metodologia privind organizarea $i desfo}urarea 

concursului pentru ocuparea June/ii/or de director $i director adjunct din unita/ile de invii/iimiint 

preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4597/2021 se elibereaza, la cererea 

candidatilor, in maximum 5 zile lucratoare de la solicitare. 
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