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Nr. 466/18.01.2022

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR DE DIRECTOR ŞI DIRECTOR
ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN JUDEŢUL MEHEDINŢI

SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi  anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
din judeţul Mehedinţi.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4597/2021, modificată şi
completată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3026/2022.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct,
cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare
in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă
nedeterminată;
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul Foarte bine acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în
funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele
corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi
control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
e) Nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent şi în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi
efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de
învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul
Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în
Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre
judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform
art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o
decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se
înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.
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Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere în unităţi de
învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul
Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice
în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării
activităţii desfăşurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar
pe durata unui an şcolar a ocupat temporar atât funcţii de conducere sau de îndrumare şi control, cât
şi funcţii didactice de predare prezintă calificativele parţiale obţinute în urma evaluării activităţii
desfăşurate în toate aceste funcţii, în condiţiile în care fiecare calificativ parţial este Foarte bine.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ
special sau al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care au şi
specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul
special, în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.

În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale,
directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi:
specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de
numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor,
certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în
care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia
cunoaşterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menţionate la alineatul anterior.

În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în
care este normată doar funcţia de director şi aceasta este ocupată prin concurs de un cadru didactic
care nu cunoaşte limba minorităţii respective, directorul are obligaţia de a asigura reprezentarea
cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ.

Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile
menţionate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicate, conform
Procedurii ataşate prezentului anunţ, şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente – art.8
alin. (1) :
a) Curriculum Vitae Europass;
b) cerere de înscriere completată şi semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3
din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei nr. 4597/2021, modificată şi completată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
3026/2022;
c) cartea de identitate;
d)certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite
motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licenţă/certificatul de echivalare emis în condiţiile art. 149 alin. (3)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul preuniversitar;
h) adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ în care este titular, pe baza eventualelor
documente depuse de candidat, din care să reiasă şi vechimea în învăţământ, obţinerea
calificativelor Foarte bine în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră şi/sau în funcţii
de conducere, îndrumare şi control, după caz, precum şi faptul că nu a fost sancţionat disciplinar în
anul şcolar curent, nici în ultimii doi ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, conform
modelului prevăzut în Anexa 3 (Anexa nr. 4 la prezenta metodologie) aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei nr. 4597/2021, modificată şi completată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
3026/2022;
i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al
certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar;
k) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securităţii“
sau „colaborator al Securităţii“, conform modelului din Anexa nr. 5 a Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
4597/2021;
l) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate, conform
Anexei 4 (Anexei nr. 6 din metodologia) privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4597/2021, modificată şi completată prin Ordinul
ministrului educaţiei nr. 3026/2022;
m) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de
înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 din Metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
4597/2021;
n) înainte de desfăşurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opţiunilor
privind funcţia/funcţiile, unitatea/unităţile de învăţământ pentru care optează, candidaţii vor încărca
în aplicaţia informatică, pentru funcţiile care necesită condiţii speciale, şi următoarele documente,
după caz:

1. Documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din Metodologia
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei nr. 4597/2021, pentru unităţile de învăţământ special, centrele de educaţie incluzivă;

2. Documentul justificativ privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (5) din
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei nr. 4597/2021, pentru unităţile de învăţământ cu predare integrală în limbile
minorităţilor naţionale sau cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt
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normate una sau mai multe funcţii de director adjunct. Pentru utilizarea aplicaţiei informatice
dedicate, Ministerul Educaţiei elaborează proceduri specifice de utilizare.

Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) în Metodologia privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4597/2021 se
eliberează, la cererea candidaţilor, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. n) atrage invalidarea
opţiunii de susţinere a probei de interviu pentru funcţia/funcţiile de conducere care necesită
respectiva/respectivele condiţii speciale.

Anexa nr. 5
(Anexa nr. 8 la metodologie)

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Mehedinţi

Sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Data Activitatea

18 ianuarie

Anunţarea concursului (publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează
concursul)
Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor
de evaluare a documentelor de înscriere

19—25
ianuarie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată

26—28
ianuarie Evaluarea dosarelor de înscriere

31 ianuarie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

01 februarie Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor şi remedierea eventualelor erori la etapa de
înscriere în platforma informatică

02—03
februarie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere

04 februarie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

07 februarie Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise

08 februarie Repartizarea candidaţilor pe centre

10—14 Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale , autorităţile locale şi
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februarie companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu

17 februarie Depunerea de către candidaţii aflaţi în carantină sau izolare a documentelor prevăzute la
art.33 alin.(4) din metodologie sau a declaraţiei pe propria răspundere

18 februarie Desfăşurarea probei scrise

18 februarie Afişarea rezultatelor la proba scrisă

18—19
februarie Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

21—22
februarie Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

22 februarie Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

04 martie
Proba scrisă pentru candidaţii care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau
izolare
Afişarea rezultatelor la proba scrisă

04-05 martie Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

04—08
martie

Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de
opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize
suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

09—10
martie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

14 martie Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor

16 martie—
25 martie Desfăşurarea probei de interviu

17 martie—
29 martie Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

29 martie Afişarea rezultatelor finale ale concursului

30 martie Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de
învăţământ

31 martie Validarea rezultatelor finale
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04 aprilie Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 18 aprilie 2022)

Anexa nr.8
Anexa nr.12 la metodologie

Bibliografia pentru concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Mehedinţi,

Sesiunea ianuarie-aprilie 2022

1. Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici
actuale, Iaşi, Editura Polirom

Capitolele 1, 2, 3, 4,
8

2. Hattie, J. (2014), Învăţarea vizibilă, Bucureşti, Editura Trei Capitolul 9

3. Senge, P. (Coord) 2016, Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în
educaţie, Bucureşti, Editura Trei

Capitolele VIII.1,
IX, XII, XIII.1

4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs

Titlurile I, II, IV
(capitolul I), VI, VII

5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs

6. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii
la concurs

7. Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional,
document aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind
aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea,
actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al
Curriculumului naţional

Partea 1: capitolele
2, 4
Partea a 2-a:
capitolele 6, 7, 10

În conformitate cu art. 3 alin. (7) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Metodologie, Metodologia de
concurs, anexele la metodologie, calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs
precum şi lista funcţiilor de director şi director adjunct vacante pentru concursul din învăţământul
preuniversitar se afişează la sediul şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi.

Informaţii referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor se pot
obţine de la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi, str. Decebal nr.23,  telefon
0252315579.
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LISTA POSTURILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT PENTRU
CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS, 2022

Nr
crt

Şcoala Funcţia

1. CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENTĂ MEHEDINŢI - DROBETA-TURNU
SEVERIN

1 post DIRECTOR

2. CENTRUL DE EDUCAŢIE INCLUSIVĂ "C-TIN PUFAN" DROBETA-TURNU
SEVERIN

1 post DIRECTOR
ADJUNCT

3. CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
4. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ŞTEFAN ODOBLEJA" DROBETA-

TURNU SEVERIN
1 post DIRECTOR
ADJUNCT

5. COLEGIUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCOVEANU", BAIA DE ARAMĂ 1 post DIRECTOR
6. COLEGIUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCOVEANU", BAIA DE ARAMĂ 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
7. GRĂDINIŢA CU PP NR. 3, DR TR SEVERIN 1 post DIRECTOR
8. LICEUL DE ART;', "I.ŞT. PAULIAN" DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
9. LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
10. LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU", ŞIMIAN 1 post DIRECTOR
11. LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU", ŞIMIAN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
12. LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA 1 post DIRECTOR
13. LICEUL TEHNOLOGIC LORIN SĂLĂGEAN DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALICE VOINESCU"  DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
15. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALICE VOINESCU"  DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
16. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BURILA MARE 1 post DIRECTOR
17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVA DE JOS 1 post DIRECTOR
18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIANA 1 post DIRECTOR
19. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN NEGREANU" DROBETA-TURNU

SEVERIN
1 post DIRECTOR

20. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN NEGREANU" DROBETA-TURNU
SEVERIN

1 post DIRECTOR
ADJUNCT

21. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU CRAŞOVEANU", IZVORUL BÂRZII 1 post DIRECTOR
22. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ENESCU" TÂMNA 1 post DIRECTOR
23. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZU", STREHAIA 1 post DIRECTOR
24. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZU", STREHAIA 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
25. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "THEODOR COSTESCU" DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
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ADJUNCT
26. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE GRECESCU" DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
27. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE GRECESCU'' DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
28. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SERGESCU" DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
29. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALA 1 post DIRECTOR
30. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCIŢA 1 post DIRECTOR
31. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRANIŞTEA 1 post DIRECTOR
32. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BROŞTENI 1 post DIRECTOR
33. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEŞTI 1 post DIRECTOR
34. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERNEŢI 1 post DIRECTOR
35. ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞU 1 post DIRECTOR
36. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DÎRVARI 1 post DIRECTOR
37. ŞCOALA GIMNAZIALĂ EIBENTHAL 1 post DIRECTOR
38. ŞCOALA GIMNAZIALĂ FLOREŞTI 1 post DIRECTOR
39. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎRLA MARE 1 post DIRECTOR
40. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI 1 post DIRECTOR
41. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROZEŞTI 1 post DIRECTOR
42. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA 1 post DIRECTOR
43. ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
44. ŞCOALA GIMNAZIALĂ HINOVA 1 post DIRECTOR
45. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILOVIŢA 1 post DIRECTOR
46. ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALOVĂT 1 post DIRECTOR
47. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR

ADJUNCT
48. ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRŞIA CLOŞANI 1 post DIRECTOR
49. ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRŞIA DE CÎMP 1 post DIRECTOR
50. ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPRIŞOR 1 post DIRECTOR
51. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PODENI 1 post DIRECTOR
52. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRISTOL 1 post DIRECTOR
53. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA 1 post DIRECTOR
54. ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGELE MIHAI I DROBETA-TURNU SEVERIN 1 post DIRECTOR
55. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROGOVA 1 post DIRECTOR
56. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA 1 post DIRECTOR
57. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMIAN 1 post DIRECTOR
58. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOVARNA 1 post DIRECTOR
59. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞVINIŢA 1 post DIRECTOR
60. ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOLOIAC 1 post DIRECTOR
61. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DR TR SEVERIN 1 post DIRECTOR
62. ŞCOALA PRIMARĂ PĂDINA MARE 1 post DIRECTOR
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63. ŞCOALA PRIMARĂ ŞIROCA/GODEANU 1 post DIRECTOR
64. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALTA 1 post DIRECTOR
65. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ISVERNA 1 post DIRECTOR

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

TRANCOTĂ DANIELA

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

CRISTIAN FLORIN HARCĂU


