ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 23646/21.10.2021
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor
de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr.
23645/21.10.2021;
- adresa Inspectoratului Judeţean Suceava nr. 11199/38/14.10.2021;
În temeiul prevederilor art. 5, pct.II, lit.c, ale art.12, alin. 1, lit.b şi ale art. 31 din Ordinul nr.
4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 1 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de
director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni,
după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea instituţiei de învăţământ

Numele şi prenumele
consilierului local

Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni
Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni
Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni
Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” Fălticeni
Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu” Fălticeni
Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea” Fălticeni
G.P.N. “Voinicelul” Fălticeni
G.P.P. “Pinocchio” Fălticeni
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor
desemnate.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 23645/21.10.2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava se desfăşoară concursul pentru
ocuparea posturilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat, următoarea probă fiind cea a interviului.
Prin adresa nr. 11199/38/14.10.2021 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a
solicitat desemnarea pentru fiecare unitate de învâţământ din Fălticeni a câte unui
reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu.
Conform solicitării inspectoratului judetean, pentru cluburile sportive şcolare,
cluburile copiilor şi unităţile de învăţământ special nu este necesară desemnarea de
reprezentanţi în comisie, în cazul acestora reprezentantul consiliului local fiind înlocuit de
un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului.
La nominalizarea persoanei in comisie trebuie să aveţi în vedere respectarea
prevederilor art. 31 din Metodologie, potrivit căruia “la organizarea şi desfăşurarea
concursului nu pot participa persoanele care au în rândul candidaţilor soţ, soţie,
rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Preşedinţii, membrii şi secretarii comisiilor
implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele
desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe
propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la
gradul IV inclusiv, ori relaţii conflictuale cu vreun candidat, conform anexei nr. 11 la
prezenta metodologie”.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIU LUI FĂLTICENI
Nr. 23647/21.10.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni
În vederea desfăşurării probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în municipiul
Fălticeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a solicitat prin adresa nr. 11199/38/14.10.2021
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu.
Comisia de evaluare a probei de interviu este constituită prin decizie a inspectorului şcolar
general pentru fiecare unitate de învăţământ şi are următoarea componenţă:
1)preşedinte - un inspector şcolar;
2)membri:
a)doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de
învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral.
b)un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un
reprezentant al consiliului judeţean, desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul unităţilor
de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE.
În cazul cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local
este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului.
c)un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi
foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau
un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau
management educaţional.
Comisia de evaluare a probei de interviu stabileşte planul de desfăşurare a interviului,
evaluează candidaţii la proba de interviu şi completează borderourile de notare, completează
situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de desfăşurare a interviului,
transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afişării rezultatelor,
validării şi numirii candidaţilor declaraţi reuşiţi şi încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei,
menţionând aspecte relevante din organizarea şi desfăşurarea acesteia.
Din comisie nu pot face parte persoanele care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude
sau afini până la gradul IV inclusiv , ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.
Gradele de rudenie şi afinitate sunt următoarele:
- Gradul I: părinţi şi copii;
- Gradul II: fraţi, bunici şi nepoţi;
- Gradul III: unchi/mătuşi şi nepoţi de soră/frate;
- Gradul IV: veri primari.
Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul de afinitate este
luat în calcul astfel:
- Gradul I: socrii şi nora/ginere;
- Gradul II: cumnatele şi cumnaţii;
- Gradul III:unchiul/mătuşa şi soţul/soţia nepotului de soră/frate;
- Gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora.
Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative
Cons. juridic Ciocan Simona

