
Regulament

Dorim să sprijinim și să contribuim la îmbunătățirea activităților în școli, grădinițe, licee și colegii 
din Timișoara, iar unul dintre cadrele cele mai potrivite pentru inițierea de discuții și dezbateri 
care să conducă spre asumarea și implementarea unor decizii strategice privind activitățile în 
unitățile de invățământ este organul lor de conducere: consiliul de administrație. 

Conform Ordinului nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat este organul de conducere, alături de director și, după caz, de directorul 
adjunct, iar aceștia conlucrează, la rândul lor, cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al 
părinţilor și autorităţile administraţiei publice locale.

În componența fiecărui consiliu de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de 
stat (școli, grădiniție, licee, colegii de stat), primarul are responsabilitatea desemnării unui re-
prezentant, alături de reprezentanții cadrelor didactice, părinților și Consiliului Local Timișoara.

Dorim să îmbunătățim modul de numire al acestui reprezentant al primarului, prin atragerea și 
implicarea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a oamenilor preocupați de 
educație, cu experiențe diverse și care sunt motivați să depună eforturi pentru a aduce laolaltă 
perspective diferite și a promova decizii curajoase în beneficiul copiilor și a parcursurilor lor 
educaționale. 

Sunt oamenii care vor facilita nu numai legătura unității de învățământ cu primarul și echipa 
primăriei, cât mai ales conexiuni cu diverse comunități din jurul unităților de învățământ, care la 
rândul lor, doresc să contribuie în educație.

Împreună, vom construi școli și comunități mai puternice, mai incluzive și mai pregătite să dez-
volte potențialul fiecărui copil din Timișoara.

Rolul de reprezentant al primarului în consiliul de administrație al unității de învățământ 
preuniversitar de stat necesită o implicare voluntară (neremunerată), care presupune es-
timativ 2-4 ore pe lună. Menționăm că, aceasta este o estimare și nu o regulă sau o solicitare 
formală, iar consiliul de administraţie se întrunește lunar în ședinţe ordinare, precum și ori de 
câte ori este necesar în ședinţe extraordinare.

Candidații trebuie să aibă cetățenie din cadrul Uniunii Europene, să fie cunoscători și vorbi-
tori ai limbii române și reședința în municipiul Timișoara sau în localități limitrofe.

Candidaturile se pot depune în perioada 9–28 februarie 2021, ora 23.59, accesând următorul 
link bit.ly/ReprezentantPrimar. Organizatorii procesului de selecție pot prelungi termenul limită, 
comunicând public acest lucru.

Pentru a evita conflictele de interese și creșterea artificială a numărului de reprezentanți ai 
cadrelor didactice sau ai părinților la nivelul consiliului de administrație, nu puteți opta pen-
tru unitatea de învățământ în care sunteți angajat, sau dacă în consiliul de administrație se 
află soțul, soția, fiul, fiica sau rude și afini până la gradul IV inclusiv sau în care este înscris 
copilul dvs. sau nepotul de gradul II.

Facem echipă pentru educație 
Fiți reprezentanții primarului
în conducerea școlilor
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Dacă veți fi selectat pe lista scurtă a candidaților pentru procesul final de evaluare, atunci va fi 
necesar să prezentați alte două documente: 

• copia cărții de identitate;

• copia certificatului de cazier judiciar. 

Totodată, comisia de evaluare își poate lua libertatea de a iniția o discuție cu un candidat,  
pentru clarificarea unor detalii din aplicație, dacă este cazul.

Aplicațiile vor fi analizate până la data de 7 martie 2021 sau în maxim 2 săptămâni de la închi-
derea înscrierilor. Toți candidații vor fi notificați cu privire la rezultatele procesului de selecție, 
indiferent de reușita lor, în maxim 2 săptămâni de la finalizarea procesului.

Comisia de evaluare poate decide să considere neeligibile acele aplicații care nu respectă 
toate cerințele din formularul de candidatură.

Aplicațiile vor fi evaluate de către minim 2 evaluatori, fiecare pe baza unei grile standard, care 
acordă un anumit număr de puncte pentru toate categoriile.

Evaluarea candidaturilor se va face de către o comisie formată din reprezentanți ai societății 
civile și reprezentanți ai Primăriei Mun. Timișoara.
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