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Nr. 11716 / 07.09.2022 

 

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director 

și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  

– sesiunea iunie-octombrie 2022 - 

 

Referitor la: organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru 

funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Botoșani, sesiunea iunie-octombrie 2022 

 

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

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022, din 

județul Botoșani, va avea loc în data de 8 septembrie 2022. 

Proba scrisă a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani, sesiunea iunie-octombrie 2022, se va 

desfășura la Centrul Special desemnat: Colegiul Național „A. T. Laurian” Botoșani. Accesul 

candidaților se va realiza prin intrarea B2. 

La nivelul Centrului Special, respectiv în sălile de concurs, candidații vor fi repartizați în 

ordine alfabetică. 

Accesul candidaților în săli se va realiza pe baza cărții de identitate, în intervalul orar 

800 – 845. Pentru completarea datelor proprii de identificare, precum și a marcării fiecărui răspuns 

corect pe foaia de concurs, candidații vor utiliza doar pix cu pastă de culoare albastră sau 

neagră care nu se șterge. 

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 1000 și durează maximum 120 de minute. 

La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat va preda testul, foaia de 

concurs și ciornele responsabilului de sală, va semna în borderoul de primire și va rămâne în sală 

pentru a participa la etapa de evaluare a lucrărilor scrise. 

 

Președinte Comisia de organizare, 

Inspector Școlar General,  

Prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC 

 

 

Coordonator Centru Special, 

Inspector școlar pentru management instituțional, 

Prof. Ana-Maria LOGHIN 
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