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Dragi elevi, învãþãtori, profesori,
pãrinþi ºi bunici,

Am traversat împreunã un an ºcolar dificil ºi
suntem la începutul unui nou an ce poate fi
la fel de complicat.

Vã asigur cã voi fi alãturi de dumneavoastrã,
în efortul comun de a avea o educaþie de
calitate, ºtiindu-se deja cã sunt promotorul fãrã
rezerve al învãþãmântului cu prezenþã fizicã. 

Vã îndemn sã luaþi toate mãsurile necesare,
astfel încât pandemia sã nu ne aducã din nou
în situaþia de a trece la cursuri online!

Vã mul þumesc pent ru  cã  sunte þ i
responsabil i  ºi  hotãrâþ i  sã avem cu
adevãrat români bine educaþi!

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaþiei

Mesajul ministrului Educaþiei,
Sorin Mihai Cîmpeanu, cu
prilejul începerii cursurilor în
anul ºcolar 2021 - 2022

Un pluton de pompieri din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi a participat, luni,
13 septembrie, la ceremonia de acordare de cãtre
Preºedintele României, domnul Klaus Werner
Iohannis, a Drapelelor de Luptã, pentru 11
inspectorate pentru situaþii de urgenþã judeþene,
care s-a desfãºurat la Palatul Cotroceni.

Drapelul de luptã al unitãþii a fost înmânat
inspectorului ºef al ISU Mehedinþi, domnului
colonel Dragomir Florentin, de cãtre Preºedintele
României în semn de apreciere faþã de devotamentul
ºi spiritul de sacrificiu de care au dat dovadã
salvatorii români în îndeplinirea misiunilor destinate
protejãrii cetãþenilor ºi comunitãþilor.

Prin rostirea jurãmântului de credinþã, la
primirea drapelului de luptã, pompierii
mehedinþeni ºi-au luat angajamentul pãstrãrii
acestuia “ca pe lumina ochilor”.

 Simbol al unitãþii, onoarei, vitejiei ºi gloriei
militare a poporului român, drapelul de luptã
tricolor, reaminteºte fiecãrui militar, datoria lui
sfântã de a servi cu credinþã patria, chiar cu preþul
vieþii, ºi de a apãra cu devotament ºi curaj,
independenþa ºi suveranitatea þãrii.

De asemenea, în cadrul festivitãþii a avut loc
decorarea Drapelului de Luptã al Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã, precum ºi
decorarea comandanþilor detaºamentelor participante
la stingerea incendiilor din Republica Elenã.
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Peste 300 de tineri au intrat în familia
Ucenic Electrician din judeþele Argeº, Gorj,

Mehedinþi, Teleorman, Vâlcea ºi Olt

Ziua Pompierilor din România
a avut o semnificaþie aparte

pentru pompierii mehedinþeni
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La început de an ºcolar, operatorul Distribuþie Oltenia rãmâne aproape de generaþia viitorului ºi
marcheazã noi momente cu #energiepentrubine în programul Ucenic Electrician: 4
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   Cei mai mulþi dintre noi
suntem realmente îngrijoraþi de
apropierea sezonului rece, nu
doar din cauzã de covid (delta,
gama sau cum l-or mai boteza),
cât mai ales din cauza costurilor
prea mari ale facturilor la curent
ºi cãldurã.

Dupã o varã care a fost cum a
fost, apãsãtoare ºi canicularã de
nu se mai putea trãi fãrã aer
condiþionat, ne-am îndreptat cu
paºi grãbiþi spre începutul de an
ºcolar, care înseamnã pentru
foarte multe familii costuri
semnificative, ºi griji pe mãsurã.

Hai sã zicem cã septembrie e
mai plãcut, iar octombrie blând,
sperãm noi. Dar din noiembrie
pânã în aprilie, plãtim de nu mai
ºtim de noi, ba gaze, ba curent, ba
lemne pentru foc. Preþurile au
luat-o efectiv razna, în vreme ce
salariile bat biniºor pasul pe loc.

Economia vedem ºi noi cã nici
nu duduie, nici nu bubuie. Inflaþia
e ceva de speriat ºi o simþim zi de
zi pe pielea ºi buzunarul nostru.
Unde e România normalã
invocatã de Klaus Iohannis?

Acea Românie în care politica
se face pentru cetãþeni, pentru
binele comun, nu pe deasupra
cetãþenilor, în vãzduhul unde se
ridicã doar îngâmfarea lor?

Mã uit consternat la ºtiri ºi vãd
cã domnii din coaliþia de la
guvernare (o guvernare eºuatã, ºi
din ce în ce mai ridicolã) în loc sã
se preocupe de punerea pe
picioare a þãrii, de aducerea
lucrurilor la invocata normalitate,

Mici rãfuieli între clanuri politice

se ceartã fix ca chiorii pe chestiuni
care nu cã nu au relevanþã, dar nu
ne þin de cald, nici de sete. Mici
rãfuieli între clanuri politice.

Copreºedintele USR PLUS
Dan Barna a declarat la finalul
unei ºedinþe a grupurilor
parlamentare ale formaþiunii cã
ceea ce s-a întâmplat în ºedinþa
de guvern a reprezentat “o
încãlcare a actului adiþional al
protocolului de guvernare
semnat în coaliþie”. Parcã ºtie
cineva, ºi intereseazã pe cineva
ce protocol de coabitare au ei.

La fix zece minute dupã ce a
sãrit Barna în sus, vine Cîþu ºi
declarã foarte belicos: „Eu am
spus la începutul acestei
guvernãri cã nu ne mai permitem
sã avem localitãþi în România
care nu au acces la fonduri
europene sã rãmânã nedezvoltate.
Acesta este programul. Dacã
colegii de la USR nu susþin
dezvotarea României, foarte bine,
sã iasã în faþã. În ceea ce priveºte
ºantajul sau acea piedicã pe care
o pun cu SIIJ, am fost primul
care a negociat ca SIIJ în forma
care sã treacã prin Guvern, a
trecut prin Guvern, am negociat
cu coaliþia, am susþinut toate
soluþiile care au venit de la
Ministerul Justiþiei pentru a
desfiinþa SIIJ. Aici este... din
pãcate politica nu se face pe
condiþionãri, pe ºantaj”.

Nu am niciun chef acum sã
discut mica lor porcãialã, politica
aceasta de gang, atât de strãinã de
ceea ce ne preocupã ºi ne
îngrijoreazã pe noi toþi. Devine
însã din ce în ce mai limpede cã
avem o guvernare nu doar ratatã,
ci ºi pateticã, cu personaje din ce
în ce mai depãºite de situaþie ºi
din ce în ce mai enervante. Nu ºtiu
cum avem noi românii ghinionul
acesta sã credem în poveºtile unor
paparude, apoi sã ne trezim
singuri ºi dezgustaþi de
spectacolul lor patetic.

Poliþiºtii Inspectoratului
General pentru Imigrãri din cadrul
Centrului de Cazare a Strãinilor
luaþi în Custodie Publicã Arad
continuã activitãþile de îndepãrtare
a cetãþenilor strãini care nu îºi mai
justificã ºederea în þara noastrã,
prin noi misiuni.
   Astfel, la începutul acestei
sãptãmâni, poliþiºtii de imigrãri au
desfãºurat douã activitãþi de
îndepãrtare sub escortã pentru 20 de
cetãþeni strãini, toþi bãrbaþi, cu vârste
cuprinse între 18 ºi 36 de ani, din
Pakistan, Afganistan, Bangladesh,
Maroc, Tunisia, India ºi un apatrid,
aflaþi în custodie publicã.
   Cetãþenii strãini au intrat la
începutul anului în þara noastrã,
fiind depistaþi în tentativã de trecere
ilegalã a frontierei de stat. Dintre
aceºtia 7 au solicitat o formã de
protecþie internaþionalã statului
român, cererile lor fiind respinse
în procedura de azil ca nefondate,
iar ceilalþi se aflau în custodia
Inspectoratului General pentru

Noi misiuni operative
de returnare a migranþilor

Poliþiºtii de imigrãri din Arad cu sprijinul jandarmilor arãdeni continuã
misiunile de îndepãrtare sub escortã de pe teritoriul României pentru
20 de cetãþeni strãini, aflaþi în custodie publicã. La ieºirea din þarã, pe

numele acestora a fost instituitã mãsura de nepermiterea intrãrii în
România pentru o perioadã de 5 ani.

Imigrãri din momentul depistãrii.
   Pe durata menþinerii custodiei
publice, poliþiºtii de imigrãri au
desfãºurat toate demersurile necesare
îndepãrtãrii sub escortã, în cazul de
faþã, activitãþi specifice procedurii de
readmisie prevãzutã de Acordul de
readmisie încheiat între Comunitatea
Europeanã ºi Republica Serbia.

Astãzi, la finalizarea demersurilor,
cele 20 de persoane au fost
conduse la punctul de trecere a
frontierei de stat ºi transferate
autoritãþilor din Serbia. Totodatã, la
ieºirea din þarã, pe numele acestora
a fost instituitã mãsura de
nepermiterea intrãrii în România,
pentru o perioadã de 5 ani, în
conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 194/2002 privind regimul
strãinilor în România, republicatã.
   Acþiunea poliþiºtilor de imigrãri a
beneficiat de sprijinul jandarmilor
din cadrul Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi Arad.

BIROUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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 În perioada 01-31august a.c., efective din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean

Misiuni ºi rezultate ale Jandarmeriei Mehedinþi în luna august 2021
Mehedinþi au desfãºurat  835
misiuni de menþinere a ordinii
publice în cooperare cu politiºtii
mehedinteni,  pentru asigurarea
unui climat corespunzãtor de
ordine ºi siguranþã publicã ºi
prevenirea îmbolnãvirilor cu
noul coronavirus.

În perioada de referinþã,
jandarmii au participat la 14
misiuni de asigurare a ordinii
publice la diverse manifestãri
cul tura l-art ist ice,  la  8
misiuni pentru punerea în
executare a unor mandate de
aducere emise de cãt re
instanþe sau parchete  ºi la
150 de misiuni în cooperare
cu alte instituþii publice.
   Pentru creºterea gradului de

siguranþã ºi prevenirea faptelor antisociale,
efectivele unitãþii au participat la 18 acþiuni

informativ-preventive în cadrul programelor
“Împreunã pentru  siguranþã”, ,,Vacanþã în
siguranþã”, “Alege sã fii Fair-Play”.
  În urma desfãºurãrii misiunilor specifice, au
fost constatate un numãr de 92 fapte antisociale,
fiind  aplicate 63 de  amenzi în cuantum de
39.100 lei ºi 29 avertismente pentru sesizarea
unor fapte de tulburare a ordinii ºi liniºtii publice,
adresare de injurii ºi expresii  jignitoare,
consum de bãuturi alcoolice în spaþii publice,
precum ºi   nerespectarea mãsurilor privind
starea de alertã.
  Pe linia misiunilor de pazã ºi protecþie
instituþionalã, în luna august a.c., a fost asiguratã
paza ºi protecþia a 27 de obiective aflate în
responsabilitate ºi executate 55 misiuni de
pazã a transporturilor de bunuri ºi valori sau
produse cu caracter special.

INSPECTORATUL
DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

* deschiderea anului ºcolar pentru cei peste 300
de tineri înscriºi la liceele partenere din judeþele

Argeº, Gorj, Teleorman, Mehedinþi, Vâlcea ºi Olt;
* extinderea in Olt - prin parteneriatul cu

Liceul Tehnologic Alexe Marin Slatina - ºi
ultima destinaþie pe harta celor 7 judeþe care

formeazã inima Distribuþie Oltenia;
* inaugurarea laboratoarelor electrice de

ultimã generaþie din judeþele Vâlcea ºi Olt,
alãturate în program în perioada 2020 - 2021;
* cele mai noi „accesorii” prin care tinerii înscriºi
sã þinã pasul cu inovaþiile din domeniu: manuale

de inginerie electricã ºi tablete moderne.
Început de an ºcolar alãturi de peste

300 de Ucenici Electricieni
   Tinerii înscriºi la clasele Ucenic Electrician
din cadrul instituþiilor ºcolare partenere ale
proiectului - Liceul Tehnologic Astra Piteºti,
Liceul Energetic Târgu Jiu, Liceul Tehnologic
nr. 1 Alexandria, Liceul de Transporturi Auto
Drobeta Turnu Severin, Liceul Tehnologic
Ferdinand I Râmnicu Vâlcea, respectiv Liceul
Tehnologic Alexe Marin din Slatina - s-au reunit
astãzi la startul unui nou an ºcolar ºi al unei noi
etape de pregãtire pentru meseria viitorului.
   În anul ºcolar 2021 - 2022, operatorul Distribuþie
Oltenia va continua sã dezvolte beneficiile oferite
elevilor din program, asigurând cele mai bune
condiþii pentru formarea acestora, indiferent de
context. Pe lângã panouri fotovoltaice, tablete
pentru toþi elevii ºi burse de performanþã pentru
primii 5 elevi din fiecare clasã, lista completã a

Peste 300 de tineri au intrat în familia Ucenic Electrician
din judeþele Argeº, Gorj, Mehedinþi, Teleorman, Vâlcea ºi Olt

 Urmare din pag. 1 beneficiilor ºi oportunitãþilor oferite în perioada
2016 - 2021 poate fi consultatã pe website-ul
proiectului, secþiunea Despre program: https://
ucenicelectrician.ro/despre-program/
Investiþie de aproximativ 24 000 EURO pentru
laboratoare electrice moderne în judeþele
Vâlcea ºi Olt
   Cu ocazia deschiderii noului an ºcolar,
Distribuþie Oltenia a organizat inaugurarea celor
2 laboratoare electrice în valoare de aproximativ
24 000 euro, în liceele partenere din judeþele
Vâlcea ºi Olt. Noile spaþii de învãþare vor deservi
peste 50 de Ucenici înscriºi în anul ºcolar curent,
precum ºi viitoarele generaþii din program.
   Aceste 2 laboratoare se alãtura ºi celorlalte 5
disponibile în liceele partenere din proiect, adunând
o investiþie de peste 80 000 euro doar în echipamente
necesare pentru o
practicã de calitate.
   Prin acces la echipamente
moderne, amplasate într-un
mediu controlat, Distribuþie
Oltenia oferã tinerilor
pasionaþi de electricitate un
loc în care sã poatã
experimenta tainele meseriei
într-un mod practic.

Tablete ºi manuale de
specialitate care

completeazã pregãtirea
pentru meseria

viitorului
Pentru al doilea an

consecutiv, operatorul Distribuþie Oltenia le-a
asigurat bobocilor din proiect câte o tabletã
pentru a-ºi transforma pasiunea în reuºite ºi
pentru a deveni cei mai buni în meseria aleasã.
   În plus, o noutate adusã de program în acest an
ºcolar au fost manualele de inginerie electricã oferite
liceelor partenere, ca suport în procesul de formare
a viitorilor specialiºti. Doza de #energiepentrubine
oferitã de noile manuale a fost posibilã cu sprijinul
ADREM – una dintre companiile pe care Distribuþie
Oltenia le are alãturi în derularea programului de
internship plãtit, Electrician Junior, dedicat
absolvenþilor Ucenic Electrician.
   Pentru mai multe detalii despre proiectul
Ucenic Electrician accesaþi:  https://
ucenicelectrician.ro/

Direcþia Comunicare ºi Marketing
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SESIUNEA 2021
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi  anunþã organizarea concursului
pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi.
            Concursul se organizeazã în baza Metodologiei privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de
director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat, aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021, modificatã
ºi completatã prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 5195/2021 privind
modificarea ºi completarea anexei la Ordinul ministrului educaþiei nr.
4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat.
     Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcþiei de director
sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ,
urmãtoarele condiþii:
a) Sunt absolvenþi ai învãþãmântului superior cu diplomã de licenþã sau
atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educaþiei
naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învãþãmântul preuniversitar, având încheiat contract de
muncã pe perioadã nedeterminatã;
c) Au o vechime în învãþãmântul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani ºcolari încheiaþi
lucraþi efectiv la catedrã în funcþii didactice sau în funcþii de conducere
din unitãþi de învãþãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/
Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei ori în funcþii de îndrumare
ºi control din inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate specifice
Ministerului Educaþiei;
e) Nu au fost sancþionate disciplinar în ultimii 2 ani ºcolari încheiaþi
lucraþi efectiv la catedrã în funcþii didactice sau în funcþii de conducere
din unitãþi de învãþãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/
Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei ori de îndrumare ºi
control din inspectorate ºcolare/ funcþii de specialitate specifice în
Ministerul Educaþiei sau a intervenit radierea de drept a sancþiunii, potrivit
art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcþie de conducere în
învãtãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã
ºi nici nu au fost sancþionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera
(d) din Legea nr.1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, printr-
o decizie de sancþionare disciplinarã, rãmasã definitivã ºi în vigoare, cu
suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea
unei funcþii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcþiei,
conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrãtor al Securitãþii“ sau „colaborator al
Securitãþii“.
     Cadrele didactice care au ocupat ºi funcþii de conducere din unitãþi de

A N U N Þ
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIILOR VACANTE DE DIRECTOR ªI DIRECTOR ADJUNCT

DIN UNITÃÞILE DE ÎNVÃÞÃMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEÞUL MEHEDINÞI
învãtãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/Palatul Naþional
al Copiilor/Ministerul Educaþiei ori funcþii de îndrumare ºi control din
inspectorate ºcolare/funcþii de specialitate specifice în Ministerul Educaþiei
prezintã calificativele obþinute în urma evaluãrii activitãþii desfãºurate în
aceastã calitate.
     La concursul pentru ocuparea funcþiei de director/director adjunct al
unei unitãþi de învãþãmânt special sau al centrului ºcolar pentru educaþie
incluzivã pot candida persoanele care au ºi specializarea necesarã/
atestatul necesar pentru ocuparea unei funcþii didactice în învãþãmântul
special, în concordanþã cu Centralizatorul în vigoare.
     În cazul unitãþilor de învãþãmânt cu predare integralã în limbile
minoritãþilor naþionale, directorul are obligaþia cunoaºterii limbii
respective, doveditã cu documente justificative cum ar fi: specializarea
în limba strãinã/maternã înscrisã pe diploma de studii, documentul de
numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedrã cu predare în
limbile minoritãþilor, certificat de competenþe lingvistice eliberat de un
centru autorizat în materie.

În cazul unitãþilor de învãþãmânt cu secþii de predare în limbile
minoritãþilor naþionale, în care sunt normate una sau mai multe funcþii
de director adjunct, unul dintre directori are obligaþia cunoaºterii
limbii respective, dovedite cu documentele justificative menþionate
la alineatul anterior.
     În cazul unitãþilor de învãþãmânt cu secþii de predare în limbile
minoritãþilor naþionale, în care este normatã doar funcþia de director ºi
aceasta este ocupatã prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaºte
limba minoritãþii respective, directorul are obligaþia de a asigura
reprezentarea cadrelor didactice de la secþia cu predare în limba minoritãþii
naþionale în consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt.
     Nu pot ocupa funcþiile de director sau de director adjunct persoanele
aflate în situaþiile menþionate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Dosarul de înscriere la concurs se încarcã în aplicaþia informaticã
dedicate, conform Procedurii ataºate prezentului anunþ, ºi trebuie sã
conþinã obligatoriu urmãtoarele documente:
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevãzut în HG 1021/
2004;
b) cerere de înscriere completatã ºi semnatã de candidat, potrivit modelului
prevãzut în anexa nr. 3 din Metodologia privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, aprobatã prin
Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naºtere ºi, dacã este cazul, certificatul de cãsãtorie;
e) hotãrârile judecãtoreºti/alte documente pentru persoana care ºi-a
schimbat numele din diferite motive, dacã este cazul;
f) actele de studii: diploma de licenþã/certificatul de echivalare emis în
condiþiile art. 149 alin. (3) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

 Continuare în PAGINA 5
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g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în
învãþãmântul preuniversitar;
h) adeverinþã, eliberatã de unitatea de învãþãmânt în care este titular, din
care sã reiasã ºi vechimea în învãþãmânt, obþinerea calificativelor „Foarte
bine“ în ultimii 2 ani ºcolari încheiaþi lucraþi efectiv la catedrã sau în
funcþii de conducere, îndrumare ºi control, precum ºi faptul cã nu a fost
sancþionat disciplinar în ultimii doi ani ºcolari anteriori anului desfãºurãrii
concursului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 din Metodologia
privind organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor
de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
de stat, aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021;
i) cazier judiciar din care sã reiasã cã nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, conform Ordinului
ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºtiinþifice ºi al ministrului sãnãtãþii nr. 3.177/
147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical
necesar pentru încadrarea ºi menþinerea într-o funcþie de conducere sau de
îndrumare ºi de control din învãþãmântul preuniversitar;
k) declaraþie pe propria rãspundere care sã ateste cã nu a avut statutul de
„lucrãtor al Securitãþii“ sau „colaborator al Securitãþii“, conform modelului
din anexa nr. 5 a Metodologiei privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, aprobatã prin Ordinul
ministrului educaþiei nr. 4597/2021;
l) declaraþie pe propria rãspundere cã nu se aflã în una dintre situaþiile de
incompatibilitate, conform anexei nr. 6 din Metodologia privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de
director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat, aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021;
m) declaraþie pe propria rãspundere privind veridicitatea conþinutului

documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului
prevãzut în anexa nr. 7 din Metodologia privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, aprobatã prin
Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021;
n) înainte de desfãºurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru
exprimarea opþiunilor privind funcþia/funcþiile, unitatea/unitãþile de
învãþãmânt pentru care opteazã, candidaþii vor încãrca
în aplicaþia informaticã, pentru funcþiile care necesitã condiþii speciale,
ºi urmãtoarele documente, dupã caz:
1. documentul privind îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 3 alin. (4)
din Metodologia privind organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat, aprobatã prin Ordinul ministrului
educaþiei nr. 4597/2021, pentru unitãþile de învãþãmânt special, centrele
de educaþie incluzivã;
2. documentul justificativ privind îndeplinirea condiþiei prevãzute la art.
3 alin. (5) din Metodologia privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, aprobatã prin Ordinul
ministrului educaþiei nr. 4597/2021, pentru unitãþile de învãþãmânt cu
predare integralã în limbile minoritãþilor naþionale sau cu secþii de predare
în limbile minoritãþilor naþionale, în care sunt normate una sau mai multe
funcþii de director adjunct.

Pentru utilizarea aplicaþiei informatice dedicate, Ministerul
Educaþiei elaboreazã proceduri specifice de utilizare.

Documentul prevãzut la alin. (1) litera (h) în Metodologia privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director
ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat,
aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 4597/2021se elibereazã,
la cererea candidaþilor, în maximum 5 zile lucrãtoare de la solicitare.
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14 septembrie: Anunþarea concursului (publicarea funcþiilor vacante
pentru care se organizeazã concursul) Constituirea comisiei naþionale, a
comisiilor de organizare la nivel judeþean ºi a comisiilor de evaluare a
documentelor de înscriere;
15 - 26 septembrie: Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisã pe
platforma informaticã dedicatã;
27 - 29 septembrie: Evaluarea dosarelor de înscriere;
30 septembrie: Afiºarea listei candidaþilor admiºi la evaluarea dosarelor;
1 octombrie: Depunerea solicitãrilor de analizã a cauzelor ºi remedierea
eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informaticã;
4 - 6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere;
7 octombrie: Afiºarea listei candidaþilor admiºi la evaluarea dosarelor;
8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfãºurare a probei scrise;
13 octombrie: Repartizarea candidaþilor pe centre;
15 octombrie: Desfãºurarea probei scrise;
15 octombrie: Afiºarea rezultatelor la proba scrisã;
15 - 17 octombrie: Depunerea contestaþiilor la proba scrisã;
18 - 20 octombrie: Soluþionarea contestaþiilor la proba scrisã;

Calendarul concursului pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi, sesiunea 2021

20 octombrie: Afiºarea rezultatelor finale la proba scrisã;
21 - 27 octombrie: Înregistrarea opþiunilor candidaþilor pentru unitatea
la care candideazã ºi, în funcþie de opþiune, depunerea documentelor
pentru unitãþile de învãþãmânt care necesitã avize suplimentare, conform
art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie;
28 - 29 octombrie: Transmiterea solicitãrilor de desemnare a membrilor
comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autoritãþilor locale
ºi companiilor/universitãþilor;
1 - 10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu;
12 noiembrie: Publicarea graficului de desfãºurare a interviurilor;
15 noiembrie - 8 decembrie: Desfãºurarea probei de interviu;
16 noiembrie - 10 decembrie: Depunerea ºi soluþionarea contestaþiilor la
proba de interviu;
13 decembrie: Exprimarea opþiunilor candidaþilor declaraþi admiºi pentru
mai multe funcþii/unitãþi de învãþãmânt;
17 decembrie: Validarea rezultatelor finale;
20 - 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10
ianuarie 2022).

Data ºi ActivitateaData ºi Activitatea

 Continuare în PAGINA 6

1. Bush, T. (2015), Leadership ºi management educaþional. Teorii ºi
practici actuale, Iaºi, Editura Polirom - capitolele 1, 2, 3, 4, 8;
2. Hattie, J. (2014), Învãþarea vizibilã, Bucureºti, Editura Trei - capitolul 9;
3. Senge, P. (coord) 2016, ªcoli care învaþã. A cincea disciplinã aplicatã
în educaþie, Bucureºti, Editura Trei - capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1;
4. Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi director adjunct din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din judeþul Mehedinþi, sesiunea 2021

în vigoare la data înscrierii la concurs - titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII;
5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei naþionale ºi
cercetãrii ºtiinþifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs;
6. Regulamentul-cadru de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei ºi
cercetãrii nr. 5.447/2020,



ANUNÞOBIECTIV mehedinþean 14.09.2021pag. 6

Nr. crt.                          ªcoala                                                                                     Funcþia
 1. CENTRUL DE EDUCAÞIE INCLUSIVÃ “C-TIN PUFAN”, DR.TR.SEVERIN ----------- 1 POST DIRECTOR
 2. CENTRUL DE EDUCAÞIE INCLUSIVÃ “C-TIN PUFAN”, DR.TR.SEVERIN ----------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
 3. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR ORªOVA ------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
 4. CLUBUL SPORTIV ªCOLAR, DR.TR.SEVERIN ------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
 5. COLEGIUL NAÞIONAL „GHEORGHE ÞIÞEICA”, DR.TR.SEVERIN ---------------------- 1 POST DIRECTOR
 6. COLEGIUL NAÞIONAL „GHEORGHE ÞIÞEICA”, DR.TR.SEVERIN ---------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
 7. COLEGIUL NAÞIONAL „TRAIAN”, DR.TR.SEVERIN -----------------------------------------  1 POST DIRECTOR
 8. COLEGIUL NAÞIONAL „TRAIAN”, DR.TR.SEVERIN -----------------------------------------  1 POST DIRECTOR ADJUNCT
 9. COLEGIUL NAÞIONAL ECONOMIC “THEODOR COSTESCU”, DR.TR.SEVERIN --1 POST DIRECTOR
10. COLEGIUL NAÞIONAL ECONOMIC “THEODOR COSTESCU”, DR.TR.SEVERIN -1 POST DIRECTOR ADJUNCT
11. COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC “ªTEFAN ODOBLEJA”, DR.TR.SEVERIN -- 1 POST DIRECTOR
12. COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC “ªTEFAN ODOBLEJA”, DR.TR.SEVERIN -- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
13. COLEGIUL TEHNOLOGIC “C-TIN BRÂNCOVEANU”, BAIA DE ARAMÃ ------------- 1 POST DIRECTOR
14 COLEGIUL TEHNOLOGIC “C-TIN BRÂNCOVEANU”, BAIA DE ARAMÃ -------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
15. GRÃDINIÞA CU PP NR. 21, DR TR SEVERIN -------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
16. GRÃDINIÞA CU PP NR. 22, DR.TR.SEVERIN -------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
17. GRÃDINIÞA CU PP NR. 3, DR TR. SEVERIN -------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
18. GRÃDINIÞA CU PP NR.1, ORªOVA --------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
19. GRÃDINIÞA CU PP NR.20, DR.TR. SEVERIN ------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
20. GRÃDINIÞA CU PP NR.7, DR.TR. SEVERIN --------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
21. LICEUL DE ARTÃ “I.ªT. PAULIAN“, DR.TR. SEVERIN ------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
22. LICEUL DE ARTÃ “I.ªT. PAULIAN“, DR.TR. SEVERIN ------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
23. LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO, DR.TR. SEVERIN ----------------------------------- 1 POST DIRECTOR
24. LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO, DR.TR. SEVERIN ----------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
25. LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL”, DR.TR.SEVERIN -------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
26. LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL”, DR.TR.SEVERIN -------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
27. LICEUL TEHNOLOGIC “DIERNA”, ORªOVA ---------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
28. LICEUL TEHNOLOGIC “DIERNA”, ORªOVA ---------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
29. LICEUL TEHNOLOGIC “DOMNUL TUDOR”, DR. TR. SEVERIN ------------------------- 1 POST DIRECTOR
30. LICEUL TEHNOLOGIC “DOMNUL TUDOR”, DR. TR. SEVERIN ------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
31. LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB”, STREHAIA ----------------------------------- 1 POST DIRECTOR
32. LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB”, STREHAIA ----------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
33. LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, ªIMIAN ------------------------------ 1 POST DIRECTOR
34. LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, ªIMIAN ------------------------------ 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
35. LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA -------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
36. LICEUL TEHNOLOGIC LORIN SÃLÃGEAN, DR.TR.SEVERIN --------------------------- 1 POST DIRECTOR
37. LICEUL TEHNOLOGIC LORIN SÃLÃGEAN, DR.TR.SEVERIN --------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
38. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  “DROBETA”, DR.TR.SEVERIN ---------------------- 1 POST DIRECTOR
39. LICEUL TEORETIC “DR. VICTOR GOMOIU”, VÂNJU MARE ----------------------------- 1 POST DIRECTOR
40. LICEUL TEORETIC “GHE. IONESCU ªIªEªTI” ----------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
41. LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU” ORªOVA ------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
42. LICEUL TEORETIC CUJMIR -------------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
43. LICEUL TEORETIC CUJMIR -------------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
44. PALATUL COPIILOR DR TR SEVERIN ----------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
45. PALATUL COPIILOR DR.TR.SEVERIN ----------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
46. ªCOALA GIMNAZIALÃ  „ALICE VOINESCU” , DR.TR.SEVERIN ----------------------- 1 POST DIRECTOR
47. ªCOALA GIMNAZIALÃ  „ALICE VOINESCU” , DR.TR.SEVERIN ----------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
48. ªCOALA GIMNAZIALÃ  BURILA MARE ---------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
49. ªCOALA GIMNAZIALÃ  DUMBRAVA DE JOS ------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
50. ªCOALA GIMNAZIALÃ  JIANA ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
51. ªCOALA GIMNAZIALÃ  LIVEZILE -----------------------------------------------------------------  1 POST DIRECTOR
52. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN NEGREANU”, DR.TR.SEVERIN -----------  1 POST DIRECTOR
53. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN NEGREANU”, DR.TR.SEVERIN ------------ 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
54. ªCOALA GIMNAZIALÃ “CONSTANTIN TRUªCÃ” PÃTULELE --------------------------  1 POST DIRECTOR
55. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DR. ALEXANDRU POPESCU”  PONOARELE --------------  1 POST DIRECTOR
56. ªCOALA GIMNAZIALÃ “DUMITRU CRAªOVEANU”, IZVORUL BÂRZII -------------  1 POST DIRECTOR
57. ªCOALA GIMNAZIALÃ “GHEORGHE ENESCU” TÂMNA ---------------------------------- 1 POST DIRECTOR
58. ªCOALA GIMNAZIALÃ “MIHAI VITEAZU”, STREHAIA ------------------------------------  1 POST DIRECTOR

 urmare din PAGINA 5
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în vigoare la data înscrierii la
concurs;
7. Repere pentru proiectarea ºi actualizarea curriculumului naþional,
document aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei nr. 3.239/2021
privind aprobarea documentului de politici educaþionale Repere pentru
proiectarea, actualizarea ºi evaluarea Curriculumului naþional. Cadrul de
referinþã al Curriculumului naþional - partea 1, capitolele 2, 4 partea a 2-
a, capitolele 6, 7, 10.

   În conformitate cu art. 3 alin. (7) ºi art. 7 alin. (1) ºi (3)  din
Metodologie, Metodologia de concurs, anexele la metodologie,
calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs precum
ºi lista funcþiilor de director ºi director adjunct vacante pentru concursul
din învãþãmântul preuniversitar se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi.

Informaþii referitoare la înscrierea ºi participarea la concurs
a candidaþilor se pot obþine de la sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi, str. Decebal nr.23,  telefon 0252315579.

LISTA POSTURILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
PENTRU CARE SE ORGANIZEAZÃ CONCURS, 2021

 Continuare în
PAGINA 7
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Nr. crt.                          ªcoala                                                                                      Funcþia

  59 ªCOALA GIMNAZIALÃ “MIHAI VITEAZU”, STREHAIA -------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
  60. ªCOALA GIMNAZIALÃ “PREDA BUZESCU”, VLÃDAIA ------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
  61. ªCOALA GIMNAZIALÃ “THEODOR COSTESCU”, DR.TR.SEVERIN ------------------ 1 POST DIRECTOR
  62. ªCOALA GIMNAZIALÃ “THEODOR COSTESCU”, DR.TR.SEVERIN ------------------ 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
  63. ªCOALA GIMNAZIALÃ „DIMITRIE GRECESCU”, DR.TR.SEVERIN ------------------- 1 POST DIRECTOR
  64. ªCOALA GIMNAZIALÃ „DIMITRIE GRECESCU”, DR.TR.SEVERIN ------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
  65. ªCOALA GIMNAZIALÃ „PETRE SERGESCU”, DR.TR.SEVERIN ----------------------- 1 POST DIRECTOR
  66. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALA ------------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  67. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÃLÃCIÞA------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  68. ªCOALA GIMNAZIALÃ BALTA ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  69. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÎCLEª ---------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  70. ªCOALA GIMNAZIALÃ BÎLVÃNEªTI --------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  71. ªCOALA GIMNAZIALÃ BRANIªTEA --------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  72. ªCOALA GIMNAZIALÃ BREZNIÞA MOTRU ----------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  73. ªCOALA GIMNAZIALÃ BREZNIÞA OCOL -------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  74. ªCOALA GIMNAZIALÃ BROªTENI ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  75. ªCOALA GIMNAZIALÃ BUTOIEªTI ---------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  76. ªCOALA GIMNAZIALÃ CÃZÃNEªTI --------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  77. ªCOALA GIMNAZIALÃ CERNEÞI ------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  78. ªCOALA GIMNAZIALÃ CIREªU --------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  79. ªCOALA GIMNAZIALÃ CORCOVA ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  80. ªCOALA GIMNAZIALÃ DEVESEL ------------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
  81. ªCOALA GIMNAZIALÃ DÎRVARI -------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  82. ªCOALA GIMNAZIALÃ EIBENTHAL --------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  83. ªCOALA GIMNAZIALÃ EªELNIÞA ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  84. ªCOALA GIMNAZIALÃ FLOREªTI ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  85. ªCOALA GIMNAZIALÃ GÎRLA MARE ------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  86. ªCOALA GIMNAZIALÃ GOGOªU ------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  87. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRECI ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  88. ªCOALA GIMNAZIALÃ GROZEªTI ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  89. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRUIA ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  90. ªCOALA GIMNAZIALÃ GRUIA ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
  91. ªCOALA GIMNAZIALÃ HINOVA --------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  92. ªCOALA GIMNAZIALÃ HUSNICIOARA ----------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  93. ªCOALA GIMNAZIALÃ ILOVÃÞ ---------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  94. ªCOALA GIMNAZIALÃ ILOVIÞA --------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  95. ªCOALA GIMNAZIALÃ ISVERNA ------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  96. ªCOALA GIMNAZIALÃ MALOVÃÞ ------------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
  97. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 15, DR.TR.SEVERIN --------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
  98. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 15, DR.TR.SEVERIN --------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
  99. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 5, DR.TR.SEVERIN ---------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
100. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 6, DR. TR. SEVERIN --------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
101. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.14, DR.TR.SEVERIN ---------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
102. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.14, DR.TR.SEVERIN ---------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
103. ªCOALA GIMNAZIALÃ NR.6, DR.TR.SEVERIN ------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR ADJUNCT
104. ªCOALA GIMNAZIALÃ OBÂRªIA CLOªANI ---------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
105. ªCOALA GIMNAZIALÃ OBÂRªIA DE CÎMP ----------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
106. ªCOALA GIMNAZIALÃ OPRIªOR ------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
107. ªCOALA GIMNAZIALÃ PODENI --------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
108. ªCOALA GIMNAZIALÃ PRISTOL -------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
109. ªCOALA GIMNAZIALÃ PRUNIªOR ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
110. ªCOALA GIMNAZIALÃ PUNGHINA ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
111. ªCOALA GIMNAZIALÃ REGELE MIHAI I, DR.TR.SEVERIN ------------------------------ 1 POST DIRECTOR
112. ªCOALA GIMNAZIALÃ ROGOVA -------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
113. ªCOALA GIMNAZIALÃ SALCIA ---------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
114. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªIMIAN ---------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
115. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªOVARNA ------------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
116. ªCOALA GIMNAZIALÃ STÎNGÃCEAUA ---------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
117. ªCOALA GIMNAZIALÃ ªVINIÞA --------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
118. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNÃTORI ----------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
119. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÂNJU MARE ------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
120. ªCOALA GIMNAZIALÃ VÎNJULEÞ ------------------------------------------------------------------ 1 POST DIRECTOR
121. ªCOALA GIMNAZIALÃ VOLOIAC ------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
122. ªCOALA GIMNAZIALÃ VRATA ----------------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
123. ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DR TR SEVERIN ------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
124. ªCOALA PRIMARÃ PÃDINA MARE ---------------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
125. ªCOALA PRIMARÃ POROINA MARE --------------------------------------------------------------1 POST DIRECTOR
126. ªCOALA PRIMARÃ ªIROCA/GODEANU --------------------------------------------------------- 1 POST DIRECTOR
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Deºi am avut parte de temperaturi
ridicate în aceastã varã, politicienii nu
au dat pe lãturi, dar toamna a adus
ce nu a reuºit vara. Oala a dat peste
ºi a început sã urle lupul la Lunã. De
aproape, scena politicã pare
captivantã. Sunt informaþii de ultimã
orã tot timpul, sunt sfere de influenþã
ºi împãrþirea Puterii în þara noastrã
nu este încã un proces suficient de
transparent. Se fac multe jocuri de
culise ºi acum nu se mai ºtie cine
poate sã prindã potul cel mare ºi sã
ajungã într-o poziþie importantã în
stat. Este importantã poziþia de
ministru, mai ales dacã e ocupatã de
un politician care ºtie sã facã jocuri
ºi pentru el ºi pentru partid, apoi ºi
pentru sistem ºi chiar pentru popor.

Este o bãtãlie pentru putere care în
ultimii ani nu mai presupune anumite
etape ºi filtre, ci ascensiunea poate
sã fie una fulminantã. Jocurile sunt
tot mai greu de decelat ºi te poþi trezi
cu un popândãu pus ministru sau cu
un „bãiat deºtept”. Este foarte uºor
sã ajungi ministru dacã apeºi pe
butoanele potrivite sau mai ales dacã
eºti pila cuiva. Dacã eºti pila cuiva,
chiar dacã nu ai un CV boboc, eºti

Poalele în cap pentru ciolan ºi lumina de la ambasade
propulsat fulminant în politicã. Acest
lucru aratã cã din punct de vedere
politic aproape cã nu am învãþat nimic
în ultimii ani ºi cã politicienii români
sunt restanþieri la capitolul
responsablitate ºi culturã politicã.

Singurele principii care pare cã se
aplicã sunt: dorinþa de putere, relaþiile,
grupul, voinþa haitei. Serviciile nu mai
sunt de mult sanitarul sistemului
politic ºi administrativ ºi de putere
din þara noastrã. Par cã sunt ºi ele
implicate în jocuri de culise ºi de
putere. Problema este cã þara noastrã
nu are o agendã clarã pe care sã ºi-o
asume întreaga clasã politicã ºi toate
instituþiile. În general, agenda publicã
ar trebui sã fie în folosul cetãþeanului
ºi pentru Binele Public ºi pentru
bunãstarea ºi interesul þãrii.

Senzaþia este cã politicienii de la
noi îºi iau tot timpul lumina din altã
parte: de afarã sau de la vreo
ambasadã ºi nu de la popor ºi de la
nevoile ºi aspiraþiile acestuia. Acest
lucru se vede în viaþa publicã, în
politicile publice ºi în mersul
democraþiei româneºti în ultimii 30
de ani. Nu am intrat în UE cã am
îndeplinit criteriile, ci pentru cã au fost

împãrþite niºte sfere de influenþã. La
fel ºi în NATO. Nu cã nu ar fi putut
organizaþiile respective fãrã þara
noastrã. Istoria ne aratã cã în trecut
Occidentul s-a lepãdat foarte uºor de
aceastã zonã din Estul Europei.

Prin urmare, toate jocurile politice
de clocot din aceastã toamnã trebuie
sã fie interpretate ºi în cheia externã.
Adicã acolo unde merg sã facã
plecãciuni politicienii români, când
ajung sau nu la putere. Când nu au
timp sã plece sã ia luminã de afarã,
merg pe la vreo ambasadã, în special
cea a SUA, pentru a le fi datã direcþia.

Acolo, la Ambasada SUA ºi la
UE, lucrurile sunt foarte clare,
indiferent de cine este preºedinte
ºi ce culoare politicã este
dominantã la un moment dat. Toatã
lumea normalã la cap ia decizii care
au efecte economice, interese care
sã ducã la prosperitatea statelor
care îi plãtesc pe politicienii
respectivi, dacã nu cumva chiar e
vorba ºi de ceva patriotism.

Întreaga cheie a scandalului din
þara noastrã va fi tot în afara þãrii sau
la vreo ambasadã. Va fi la un moment
dat un fel de batistã pe þambal sau

din contrã un mers al lucrurilor care
o sã ne arate cã politicienii, indiferent
de culoare politicã, au luat luminã de
la aceeaºi sursã sau de la aceeaºi
ambasadã. Nu întâmplãtor Florin Cîþu
îi ameninþa pe useriºti cã îi va pârî la
familia europeanã din care fac parte,
pentru a fi traºi de urechi. Este clar
cã ºi ºeful statului ia luminã de
undeva. Nici nu este greu sã se vadã
de unde: de la strãmoºii sãi din
Germania, de la SUA ºi cam astea ar
fi locurile principale de adãpat politic
ºi de cules inspiraþie.

Nu este întâmplãtor nici ce face
USR PLUS, având în vedere cã au
început sã îºi facã tot felul de calcule
politice ºi au realizat cã aproape orice
guvernare erodeazã partidele ºi s-
ar putea ca, dacã stau la putere încã
doi-trei ani atunci, s-ar putea sã nu
mai existe ca partid în 2024. Oricum,
locul de joacã este mai animat în
viaþa politicã din România, pânã
când o sã iasã pãrinþii de la
ambasadã de la UE sã punã liniºte
între cãþei. Nu e prima datã când
politicienii români îºi pun poalele în
cap pentru ciolan.
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