
                                                                
  

 

Comunicat de presă, 

25. 06. 2022 

 

A TREIA SESIUNE DE CONCURS 

PENTRU DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI 

 

 

Ministerul Educației a anunțat  organizarea, în perioada iunie - octombrie 2022, a celei de-a treia 

sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

După încheierea celor două sesiuni de concurs, în județul Sălaj, au rămas vacante (respectiv, 

neocupate prin concurs): 13 funcții de director (la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș, 

Școala Gimnazială „Báthory István” Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Gyulaffy László” 

Cehu Silvaniei, Școala Gimnazială Nr.1 Almașu, Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni, Școala 

Gimnazială Nr.1 Chieșd, Școala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac, Școala Gimnazială Nr.1 Dragu, 

Școala Gimnazială Nr.1 Lozna, Școala Gimnazială Nr.1 Pusta, Școala Gimnazială Nr.1 Șimișna, 

Școala Gimnazială Nr.1 Zalha, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Poiana Blenchii) și 5 

funcții de director adjunct (la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic 

„Mihai Viteazul” Zalău, Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag, Școala Gimnazială „Gheorghe 

Lazăr” Zalău și Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou). 

Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022, iar interviurile vor fi susținute în 

perioada 22-29 septembrie 2022. 

Vă prezentăm, detaliat, calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (sesiunea iunie-octombrie 2022): 

28 iunie -17 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă 

18-21 iulie - Evaluarea dosarelor de înscriere 

22 iulie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

25 iulie - Depunerea solicitărilor de analiză a și remedierea eventualelor erori reclamate   

               în etapa de înscriere 

26 -27 iulie - Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere 

28 iulie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor 

29 iulie - Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise/ Repartizarea candidatilor pe  

                centre 

  



                                                                
1 august - 6 septembrie - Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, 

autoritățile locale și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de 

interviu 

 

 

8 septembrie - Desfășurarea probei scrise 
8 septembrie - Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

8 - 9 septembrie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă 

12 -13 septembrie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă 

13 septembrie - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă 

14 -18 septembrie - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu 

21 septembrie - Publicarea graficului de desfasurare a interviurilor 

22-29 septembrie - Desfășurarea probei de interviu 
23-30 septembrie - Depunerea și solutionarea contestațiilor la proba de interviu 

30 septembrie - Afisarea rezultatelor finale ale concursului 
3 octombrie - Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități 

de învățământ 

4 octombrie - Validarea rezultatelor finale 

5 octombrie - Emiterea deciziilor de numire 

Menționăm faptul că metodologia de organizare a concursului și bibliografia au rămas 

aceleași. 

 

 

Biroul de presă  

al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj 

 

 

 

 

 


