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DECIZIA 

Nr. 1283 din 14.09.2021 

privind constituirea Comisiei județene de organizare a concursului pentru 

ocuparea funcției de   director /director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat 

 
În temeiul: 

● prevederilor art.95, ale art.257 și ale art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

● prevederilor art.5 din OME nr.4597/6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere Anexa nr.8 la OME nr.4597/2021; 

În baza prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare, aprobat cu Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5530 din 05.10.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, prof. dr. Gheorghe- 

Vasile Bulgărean, numit în baza Ordinul Ministrului Educaţiei (M.E.) nr.4897/19.08.2021, 

în calitate de reprezentant legal al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj; 

 

DECIDE: 

 

Art.1. Cu data emiterii  prezentei decizii se constituie Comisia județeană de organizare a 

concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, având următoarea componenţă: 

PREȘEDINTE: Inspector Școlar General prof. dr. BULGĂREAN GHEORGHE-VASILE 

MEMBRI:  

prof. FALUVEGI ERVIN – inspector școlar general adjunct 

prof. ROZS RITA – inspector școlar management institutional 

prof. IANC PETRU - inspector școlar management institutional 

prof. ALEXUȚAN CRISTIAN – inspector școlar 

prof. UNGUR AVRAM – inspector școlar 

prof. LUNGU VIOREL – inspector școlar 

prof. BOHA CLAUDIA – inspector școlar 

prof. LUCACIU MARCEL – inspector școlar  

prof. RADU NICULINA – inspector școlar 

prof. OLĂHUȚ MIREL – inspector școlar 

prof. BOERIU DIANA – inspector școlar 

prof. RUS MĂDĂLINA– inspector școlar 

prof. CHIȘ DANA – inspector școlar 

prof. CIOCAN DANA – inspector școlar 

prof. HARI TUNDE HAJNALKA – inspector școlar 

prof. ARDELEAN FLAVIA – inspector școlar 

prof. DOMUȚA GABRIELA  – inspector școlar 
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prof. CERNUCAN LORENA - inspector școlar 

prof. BANCEA GHEORGHE – director Casa Corpului Didactic Sălaj 

prof. POP EMILIA – profesor Colegiul Național „Silvania” Zalău 

prof. FLORIAN IULIA – profesor Colegiul Național „Silvania” Zalău 

 

MEMBRII SUPLEANȚI: 

prof. COSTE VALERIA - profesor Colegiul Național „Silvania” Zalău 

prof. SZELES BEATA - profesor Colegiul Național „Silvania” Zalău 

 

SECRETARI:   

BLIDAR DENISA – informatician ISJ Sălaj 

VLAICU CRISTINA – informatician Colegiul Național „Silvania” Zalău 

DEAC PAULA - informatician Colegiul Național „Silvania” Zalău 

BREJE SORIN - informatician Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău 

IONESCU IOANA – profesor Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 

CRIȘAN CRINA – profesor Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou 

  
Art.2. Comisia constituită conform art.1 îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin II lit.(a) din OME nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv în 

conformitate cu prevederile din Calendarul  concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante 

de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – 

Sesiunea 2021, Anexa nr.8. 

Art. 3 Prezenta decizie se încredințează spre execuție compartimentului Management 

instituțional din cadrul ISJ Sălaj și se comunică membrilor comisiei prin compartimentul 

secretariat al ISJ Sălaj. 

 

 

 

 

     INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL  

                                     PROF. DR. BULGĂREAN GHEORGHE-VASILE                                                      

 

 Inspectori școlar pentru management instituțional 

                                                       PROF. IANC PETRU 

            PROF. ROZS RITA 

 

       Avizat,  

            J.R NECULAU ANDREEA                           
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