
CALENDARUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE SELECȚIE A 

CANDIDAȚILOR DIN ROMÂNIA PENTRU POSTURI DE CONDUCERE LA ȘCOLILE 

EUROPENE 

TERMEN/PERIOADA ETAPELE CONCURSULUI DE SELECȚIE 

Înscrierea candidaților 

Până la data de 21 noiembrie 2022 Înregistrarea dosarelor de înscriere pentru posturile 

de director adjunct de la Școala Europeană  

Luxembourg I și Școala Europeană Luxembourg II 

- transmiterea acestora în forma scanată, conform 

opisului, la adresa scolieuropene@edu.gov.ro 

 

Verificarea administrativă a dosarelor și evaluarea activității profesionale a candidaților 

22  noiembrie  2022 Verificarea administrativă a dosarelor de înscriere 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor verificării 

administrative a dosarelor de înscriere 

 

Evaluarea activității profesionale 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor evaluării 

activității profesionale 

 

Afișarea la sediul ME a planificării interviului 

Organizarea și desfășurarea interviului 

12- 19 decembrie 2022 Susținerea interviului 

 

Afișarea la sediul ME a rezultatelor obținute la 

interviu și a rezultatelor finale 

 

 

 

 

 

  



LISTA POSTURILOR DE CONDUCERE DIN SISTEMUL ȘCOLILOR EUROPENE PENTRU CARE SE 

ORGANIZEAZĂ CONCURS ȘI LISTA INSTITUȚIILOR CARE POT CERTIFICA NIVELUL 

COMPETENȚELOR LINGVISTICE 

 

Lista posturilor disponibile pentru concursul de selecție: 

   

Nr. 

Crt. 

Postul Limbi străine 

necesare 

(vehiculare) 

Limba țării 

gazdă 

Nivel lingvistic Școala 

1 Director 

adjunct 

 

franceză/ 

germană/ 

engleză  

  

Franceză 

(constituie 

avantaj la 

interviu și 

trebuie însușită 

în cazul 

selectării) 

C1 – pentru o limbă vehiculară, 

dovedit cu certificat sau studii 

superioare în domeniul limbii 

respective; 

B1- pentru a doua limbă, nivel 

demonstrat la interviu ; 

C2 pentru limba română, nivel 

demonstrat la interviu 

European 

School of 

Luxembourg I 

 

 

 

2 Director 

adjunct 

 

franceză/ 

germană/ 

engleză 

Franceză 

(constituie 

avantaj la 

interviu și 

trebuie însușită 

în cazul 

selectării) 

C1 – pentru o limbă vehiculară, 

dovedit cu certificat sau studii 

superioare în domeniul limbii 

respective; 

B1- pentru a doua limbă, nivel 

demonstrat la interviu ; 

C2 pentru limba română, nivel 

demonstrat la interviu 

European 

School of 

Luxembourg II 

 

       

În situația prezentării certificatelor internaționale de nivel C1 sau superior, sunt recunoscute cele eliberate de 

centrele culturale sau instituțiile abilitate de a evalua nivelul lingvistic la nivel internațional, după cum urmează: 

British Council,  Cambridge University - pentru engleză, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 

Alliance Française, Chambre de Commerce et d` Industrie de Paris - pentru franceză, Zentrallstelle für 

Auslandsschulwesen (ZfA) - DSD II sau certificat Goethe-Institut: Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat 

C2 (GDS/ZOP/KDS) sau TestDaF nivel C1 - pentru limba germană. 

  

BIBLIOGRAFIE  PENTRU INTERVIU 

 

1. Fundamentele juridice ale Școlilor Europene, Convenția Privind Definirea Statutului Școlilor Europene: 

https://www.eursc.eu/fr/Office/official-texts/basic-texts/fr 

2. Reglementări generale și reglementările specifice: 

 Offre de soutien éducatif et d’éducation inclusive dans les Ecoles européennes – Document procédural - 2012-05-

D-15-fr-13 

General Rules of the European Schools (approved by the meeting of the Board of Governors, December 

2020) - 2014-03-D-14-en-10 

Organisation of studies and courses in the European Schools - 2019-04-D-13-en-2 

Annex I to document 2019-04-D-13-en-2: Internal structures in the nursery, primary and secondary cycles 

- 2019-04-D-13-en-2-ANNEX-I 

Révision des Décisions du Conseil supérieur concernant la structure des études et l’organisation des cours 

aux Ecoles européennes 2019-04-D-13-fr-2.pdf (eursc.eu) 

3. Reglementări cu privire la bacalaureatul European:  

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate 

https://www.eursc.eu/Documents/BAC_Handbook-en.pdf 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-10.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-10.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2019-04-D-13-en-2.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2019-04-D-13-en-2-ANNEX-I.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2019-04-D-13-en-2-ANNEX-I.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2019-04-D-13-fr-2.pdf
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/European-Baccalaureate
https://www.eursc.eu/Documents/BAC_Handbook-en.pdf


4. Implementarea reglementărilor privind numirea și evaluarea directorilor și directorilor adjuncți ai școlilor 

europene: 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-en-5.pdf 

 

5.Documente pedagogice: 

 

Développement et assurance de la qualité au sein des Ecoles européennes - 2000-D-264-fr-2 
 

Politique d’évaluation dans les Ecoles européennes - 2011-01-D-61-fr-6 

 

Language Policy of the European Schools - 2019-01-D-35-en-2 

 

 
 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2009-D-422-en-5.pdf
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2019-01-D-35-en-2.pdf

