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LISTA CU SITUAȚII PROBLEMĂ  

pentru proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

județul Bihor  

sesiunea iunie – octombrie 2022 –  

  

  

  

Nr. 

crt. 
FORMULARE  

1. 

Oferta curentă de CDS a școlii reflectă într-o măsură redusă preferințele elevilor, familiei sau 

contextul/nevoile de la nivelul comunității. Cum puteți contribui la ameliorarea aceastei 

probleme?  

2. 

Oferta curentă de CDS a școlii este insuficient dezvoltată, cadrele didactice din școală fiind 

puțin interesate să contribuie la dezvoltarea acesteia. Ce puteți întreprinde pentru a răspunde 

acestei provocări?  

    3. În ultimii ani, participarea cadrelor didactice din școală la cursuri/programe de formare 

continuă este foarte redusă, chiar dacă acestea au nevoi clare de dezvoltare profesională în 

arii diverse (abilitare curriculară, managementul clasei, non-discriminare, educație 

interculturală, utilizarea noilor tehnologii în predare/ învățare/ evaluare, lucru cu copii cu 

dizabilități și/sau CES etc.). Oferiți un exemplu de intervenție adecvată pentru ameliorarea 

acestei provocări. 

 

4. 

Școala dumneavoastră a fost solicitată să se alăture unui consorțiu școlar. 
Credeți că o astfel de decizie poate să sprijine procesul de dezvoltare instituțională și ce măsuri 

concrete ați întreprinde pentru a o pune în practică? 

 

5. 

Familiile unui număr semnificativ de elevi din clasa a VIII-a indică faptul că în acest an copiii 

lor nu se vor prezenta la Evaluarea Națională, neavând intenția de a continua studiile în 

învățământul secundar superior. Oferiți două exemple de măsuri prioritare de intervenție care 

să diminueze acest risc. 

 

6. 

Peste 10% dintre elevii înscriși în anul școlar precedent nu au frecventat școala/au avut o 

frecvență foarte scăzută și s-au confruntat cu dificultăți în încheierea situației școlare. Oferiți 

două exemple de măsuri prioritare de intervenție pe care școala dumneavoastră le poate iniția, 

detaliind acțiunile, actorii implicați, resursele și modalitățile de monitorizare/evaluare. 

7. 
Numărul absențelor nemotivate a crescut semnificativ în ultimul an, constituind un risc crescut 

de abandon școlar. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a diminua acest risc? 

 

8. 

Conform datelor raportate la nivel de instituție, numărul cazurilor de violență în spațiul 

școlar/bullying este în creștere în ultimii ani, afectând în mod direct starea de bine a copiilor 



  

din școală. Oferiți câteva exemple de intervenții pe care le-ar putea iniția echipa de conducere 

a școlii pentru combaterea acestui fenomen. 

9. 

Politicile școlii din ultimii ani în aria eliminării oricăror forme de segregare școlară nu au 

condus la rezultatele așteptate. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens și ce parteneri 

credeți că ar putea sprijini demersul dumneavoastră? 

 

 10. 

La nivelul școlii se constată lipsa unui sistem de avertizare timpurie cu privire la elevii aflați în 

situații de risc major de excluziune și eșec școlar. Oferiți câteva exemple de intervenții pe care 

le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii care să stimuleze implicarea activă a personalului 

din școală în identificarea, cunoașterea și susținerea acestor elevi. 

 

11. 

Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu dizabilități și/sau CES din școala 

dumneavoastră sunt insuficient susținute de cadrele didactice, chiar dacă echipa de conducere 

a dezvoltat și susținut aceste politici în mod transparent. Ce măsuri concrete ați întreprinde în 

acest sens? 

 

12. 

Politicile școlii în aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susținute de părinții 

elevilor din școală, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod 

transparent, având profesorii ca parteneri. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a avea un 

mai mare sprijin din partea părinților? 

 

  

   13.  

Școala dumneavoastră a reușit să dezvolte o platformă de învățare care a susținut pentru toate 

clasele, prin facilitățile ei, activitățile de învățare desfășurate în perioada școlii online. Oferiți 

câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii prin care 

această platformă să fie valorificată și în perioada de desfășurare ”față în față” a cursurilor. 

  

   14.  

Școala nu a reușit să monitorizeze în mod sistematic impactul perioadei de învățare online 

asupra elevilor, în special asupra celor cu oportunități reduse. Oferiți câteva exemple de 

intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii, pentru documentarea acestor 

situații și pentru dezvoltarea unor măsuri ameliorative. 

  

    15.  

In perioada de pandemie școala a primit un număr semnificativ de dispozitive necesare pentru 

învățarea online. Ce măsuri puteți întreprinde pentru a valorifica aceste resurse în activitățile 

curente, la clasă? 

  

    16.  

Școala nu a reușit până în prezent să participe la niciun proiect european în domeniul educației 

(de exemplu, ETwinning, Erasmus+). Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens? 

  

    17.  

Există o diferență semnificativă între rezultatele elevilor obținute în evaluările curente și 

rezultatele la evaluările naționale. Cum poate răspunde echipa de conducere a școlii unei 

astfel de provocări? 

  

   18.  

Școala urmărește principiul incluziunii și al egalității de șanse, însă are dificultăți în a face 

față creșterii semnificative din ultimii ani a numărului copiilor cu dizabilități și/sau CES înscriși. 

Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere a școlii în 

această arie, evidențiind riscurile non-intervenției. 



  

  

   19.  

Grădinița pentru a cărei funcție de conducere candidați are ca prioritate o mai bună 

monitorizare a dezvoltării copiilor și a evoluției lor pe parcursul unui an. Ce măsuri concrete ați 

întreprinde în acest sens și cum pot fi implicați părinții? 

  

   20.  

Monitorizarea calității serviciilor de consiliere și orientare arată că, în ultimii ani, acestea 

au avut o eficiență mai redusă în raport cu așteptările elevilor și ale familiilor acestora. Ce 

intervenții ameliorative pot fi inițiate? Ce parteneri pot fi atrași în acest proces? 

  

   21.  

Structurile asociative ale elevilor din școală s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani. In ce 

măsură feedback-ul oferit de elevi este important? Care sunt modalitățile concrete prin care 

puteți valorifica ”vocea elevilor” în politicile de la nivelul unității de învățământ? 

  

   22.  

Unitatea de învățământ a primit o serie de solicitări de colaborare din partea organizațiilor din 

societatea civilă (fundații, asociații) în aria educației non-formale, însă până în prezent nu au 

fost încheiate astfel de acorduri. Ce măsuri concrete ați întreprinde în acest sens și care sunt 

cele mai importante bariere? 

  

   23.  

Unitatea școlară pentru a cărei funcție de conducere candidați are un număr semnificativ de 

elevi capabili de performanță înaltă. Care sunt modalitățile prin care echipa de conducere 

poate face ca școala să răspundă mai bine nevoilor acestor elevi? Ce parteneri pot fi implicați 

în acest proces? 

  

   24.  

Școala are ca prioritate dezvoltarea activităților de învățare de tip outdoor (în afara clasei). 

Oferiți câteva exemple de intervenție pe care le-ar putea iniția echipa de conducere pentru 

stimularea acestor activități, evidențiind barierele/provocările curente. 

   25.  
Bugetul unității de învățământ pentru anul școlar următor este insuficient. Ce măsuri concrete 

ați întreprinde pentru a vă asigura că școala va avea resursele necesare pentru a susține 

implementarea activităților din planul managerial? 

  26. Unitatea de învățământ are numeroase sesizări de la beneficiari privind calitatea procesului 

de învățământ și comportamentul inadecvat al unui cadru didactic titular. Precizați 

câteva acțiuni pe care echipa managerială le poate întreprinde pentru remedierea situației și ce 

măsuri concrete poate lua pentru evitarea unor astfel de probleme.  

    27. Unitatea de învățământ pentru care candidați are o vizibilitate scăzută în comunitate și tot 

mai mulți părinți își duc copiii spre alte școli, riscând ca unitatea de învățământ să își 

diminueze planul de școlarizare. Ce măsuri concrete întreprindeți în vederea atragerii 

copiilor/elevilor?  

 

  

28.  

Într-o structură, există copii din medii dezavantajate. Consiliul local a decis scoaterea din 

rețeaua școlară a structurii respective, prin urmare, copiii vor participa la cursuri la școala 

de centru. Această reorganizare stârnește nemulțumirea părinților. Ce acțiuni întreprindeți 

pentru a rezolva favorabil situația?  

  

29.  

În unitatea de învățământ pe care o conduceți există o stare conflictuală, manifestată public, 

inclusiv în fața elevilor, între două cadre didactice titulare, cu rezultate deosebite în 

activitatea didactică. Cum gestionați această situație pentru a nu afecta prestigiul școlii?  

  

30.  

În unitatea de învățământ, un cadru didactic refuză să întocmească adaptările curriculare 

pentru un elev cu CES la disciplina predată. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru 

soluționarea problemei?  



  

  

31.  

În contextul pandemic pe care îl traversăm, operatorii economici nu mai pot respecta 

contractele de practică încheiate cu unitatea de învățământ. Ce acțiuni întreprindeți pentru 

ca elevii să își desfășoare pregătirea practică, în conformitate cu programa școlară.  

  

32.  

Pentru a răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarilor, unitatea de învățământ 

trebuie să solicite acreditarea unui nivel/specializare/calificare, dar nu are fondurile 

necesare. Primăria poate asigura doar suma necesară tarifului de acreditare. Care sunt 

acțiunile concrete întreprinse pentru a finaliza acreditarea?  

  

33.  

În urma întoarcerii multor familii în țară, din cauza pandemiei, școala pentru care candidați a 

primit numeroși elevi, dar nu are spații suficiente pentru desfășurarea, în bune condiții, a 

activității didactice. Propunerea Consiliului de administrație de funcționare în două 

schimburi a unității de învățământ este respinsă vehement de părinți. Cum gestionați situația?  

  

34.  

Unitatea de învățământ se confruntă cu situații în care părinții elevilor care au probleme 

vizibile de comportament refuză colaborarea cu școala, în ciuda faptului că elevii perturbă 

activitățile instructiv-educative ale claselor din care fac parte. Care sunt intervențiile pe care 

echipa de conducere a școlii le-ar putea iniția și care sunt riscurile non-intervenției?  

  

35.  

În ultimul timp, observați că activitatea comisiilor cu caracter permanent este în impas, 

ceea ce conduce la diminuarea eficienței procesului de învățământ. Ce acțiuni întreprindeți 

pentru a motiva membrii comisiilor să fie proactivi?  

  

36.  

În unitatea de învățământ, profesorii care predau disciplinele de examen sunt solicitați 

frecvent de conducerea școlii la ore de pregătire suplimentară. Oferiți câteva exemple de 

acțiuni de motivare a acestora.  

  

  

37.  

Din cauza repetențiilor repetate, a eșecului școlar și a problemelor de comportament, în baza 

certificatului de orientare școlară emis de CJRAE, un elev a fost transferat din clasa a V-a 

din învățământul de masă în clasa a V-a DMS la instituția dumneavoastră. Din păcate, 

elevul are grave probleme de comportament, perturbând întreaga activitate instructiv- 

educativă. Ce măsuri întreprindeți pentru soluționarea acestei situații?  

  

38.  

Școala a adoptat o platformă educațională, utilizată în perioada pandemiei, care a fost atent 

monitorizată de conducere. Un cadru didactic refuză utilizarea acesteia, neavând abilități 

în acest sens și nedorind să își dezvolte competențele digitale. Care sunt acțiunile concrete 

întreprinse?  

  

39.  

Într-o excursie, organizată de școala dumneavoastră, doi copii au intrat în conflict, 

producând pagube materiale în unitatea de cazare, în timp ce cadrele didactice însoțitoare 

erau plecate din incintă. Ce acțiuni concrete întreprindeți în acest sens și ce măsuri luați în 

vederea prevenirii unor astfel de incidente?  

  

40.  

În ultimul an, în unitatea de învățământ pe care urmează să o conduceți, s-au înregistrat 

rezultate foarte slabe la examenul de evaluare națională / bacalaureat. Ce acțiuni concrete 

ați întreprinde în vederea ameliorării situației, având în vedere că elevii, proveniți din medii 

dezavantajate, nu sunt dispuși să rămână la pregătire suplimentară?  

  

41.  

Din cauza situației financiare precare și a problemelor familiale, un elev din școala pentru 

care candidați se află în situație de părăsire timpurie a școlii. Oferiți câteva exemple de 

intervenție pentru remedierea acestei situații.  



  

  

42.  

Unitatea de învățământ pe care urmează să o conduceți are, la un moment dat, mai multe 

cadre didactice aflate în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea pe o perioadă de 

două săptămâni. Cum gestionați situația?  

  

43.  

Un sponsor dotează școala dumneavoastră cu un laborator de ultima generație, pentru 

utilizarea căruia este necesară dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor 

didactice care îl vor utiliza. Ce acțiuni concrete întreprindeți în acest sens, având în vedere 

reticența acestora?  

  

44.  

Școala pe care urmează să o conduceți are un procent semnificativ de cadre didactice 

debutante, care au nevoi specifice de îndrumare pentru derularea activităților cu elevii cu 

CES. Ce acțiuni concrete întreprindeți pentru sprijinirea acestei nevoi de formare?  

  

45.  

Unitatea de învățământ pe care urmează să o conduceți are ca prioritate îmbunătățirea 

activităților de predare-învățare-evaluare în mediul online. Care sunt acțiunile pe care le 

întreprindeți în vederea optimizării activităților de predare-învățare-evaluare desfășurate 

exclusiv online?  

  

46.  

Unitatea de învățământ pe care urmează să o conduceți este sesizată de un agent economic 

partener pentru instruirea practică a elevilor privind rezilierea contractului de practică, din 

cauza abaterii disciplinare a unui elev, în perioada stagiului de practică. Ce măsuri luați în 

această situație?  

  

47.  

Administrația publică locală dorește să demareze lucrări de reabilitare și modernizare a 

unității de învățământ care vor dura aproximativ doi ani. Ce acțiuni concrete întreprindeți, 

astfel încât să nu fie afectată activitatea școlii ?  

  

48.  

În unitatea de învățământ pe care urmează să o conduceți, constatați că oferta educațională 

nu este cunoscută de beneficiarii direcți și indirecți. Ce măsuri concrete întreprindeți pentru 

îmbunătățirea acestui aspect?  

  

  

49.  

În urma centralizării tuturor fișelor pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte 

de intrarea în învățământul primar, se constată că un procent semnificativ dintre preșcolari 

necesită sprijin, conform indicatorilor comportamentali ai domeniului privind dezvoltarea 

limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii. Ce măsuri întreprindeți pentru 

diminuarea acestui procent?  

    
50.  

Comunitatea locală solicită unității de învățământ pe care urmează să o conduceți realizarea, 

pe timpul vacanței de vară, a unor activități pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 

două săptămâni. Ce acțiuni concrete întreprindeți pentru a răspunde, în viitor, nevoilor 

comunității?  

  

  

  

  

  

Inspector școlar general,  

Prof. dr. Horea-Florian Abrudan  


