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Nr. 2579/03.03.2022 

 

În atenția candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

– sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - 

 

Referitor la: înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică 

Conform calendarului concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

și a art. 16, alin. (1) din Metodologia privind organizarea Concursului național pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor 

Procedurii ME nr. 10/DTI/17.01.2022 de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la 

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

preuniversitar de stat, în perioada cuprinsă între 4-8 martie 2022, candidații care au obținut cel 

puțin nota 7 la proba scrisă a concursului vor înregistra, pe platforma informatică dedicată, 

opțiunea/opțiunile pentru funcția/funcțiile de conducere din unitatea/unitățile de învățământ 

pentru care candidează și, în funcție de opțiune, vor depune documentele pentru unitățile de 

învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8, alin. (1), litera n) din 

metodologie. 

Conform prevederilor art. 8, alin. (3) din metodologie, nedepunerea, după caz, a 

documentelor prevăzute la art. 8, alin. (1), litera n) atrage invalidarea opțiunii de susținere a 

probei de interviu pentru funcția/funcțiile care necesită respectiva/respectivele condiții specifice. 

De asemenea, conform art. 16, alin. (2) din metodologie, un candidat poate opta pentru 

participarea la probele de interviu, pentru cel mult 3 funcții de conducere vacante. 

Procedura ME nr. 10/DTI/17.01.2022 de utilizare a platformei de înscriere a 

candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat se regăsește pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Botoșani la secțiunea Concurs director/director adjunct – sesiunea ianuarie-aprilie 2022. 

 

Președinte Comisia de Organizare a Concursului, 

Inspector Școlar General Adjunct,  

Prof. Ana-Maria LOGHIN 

Inspector școlar pentru management instituțional, 

Prof. Costică VOINEA-AXINTE  
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