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FOARTE IMPORTANT 

în atenția candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar – SESIUNEA SPECIALĂ  2021 

 

Desfășurarea probei scrise, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Botoșani – SESIUNEA 

SPECIALĂ, va avea loc în data de 28 octombrie 2021 conform Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, a prevederilor Procedurii nr. 

33805/06.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat și a OME nr. 5454/2021 privind modificarea și completarea  prevederilor  Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

 Centrul special de concurs, desemnat în vederea desfășurării probei scrise, este organizat la 

COLEGIUL NAȚIONAL ”A. T. LAURIAN” BOTOȘANI". 

Accesul candidaților în sală se face în intervalul orar 9.00-9.30. 

Instructajul candidaților se realizează în intervalul orar 9.30- 9.50.  

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10.00 și durează maximum 120 minute.  

Candidații vor avea la ei cartea de identitate.  

Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicului cu subiecte, 

pierd dreptul de a participa la concurs.  

La finalul probei scrise, candidații rămân în sală în vederea participării la etapa de evaluare a 

probei scrise.  

 

 

 

Președinte Comisia de Organizare a Concursului, 

Inspector Şcolar General Adjunct, 

Prof. Bogdan SURUCIUC 
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