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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

privind rezultatele finale  ale concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de 

director și  director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

-sesiunea iunie - octombrie 2022- 

 

În perioada 27 iunie – 30 septembrie 2022, în baza Ordinului ME nr. 4098/2022, pentru 

modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului 

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

preuniversitar de stat, aprobată  prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 s-a 

desfășurat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Au fost scoase la concurs 40 de funcții de 

director și director adjunct din unități de învățământ preuniversitar din județul Tulcea. 

La concurs s-au înscris 9 candidați, 2 candidați s-au retras înainte de desfășurarea 

probelor. Centrul de concurs a fost desemnat Colegiul Economic ,,Delta Dunării" Tulcea. 

Prima probă s-a desfășurat pe data de 8 septembrie 2022 și a constat în rezolvarea unui 

test scris. Din cei 7 candidați prezenți la probă, 5 au promovat proba scrisă, obținând note 

peste 7. Proba de interviu s-a susținut în data de 22 septembrie iar promovabilitatea a fost 

de 100%. 

În urma finalizării concursului, au fost ocupate prin concurs 5 funcții de conducere 

dintre care 3 de director și 2 de director adjunct – 3 funcții din mediul urban, din municipiul 

Tulcea și din orașul Babadag, și 2 funcții din mediul rural, din Slava Cercheză și I.C. 

Brătianu. 

Detalii privind cadrul legislativ, organizarea și desfășurarea concursului, pot fi 

accesate pe pagina Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, la adresa: http://isjtulcea.ro/ , 

secțiunea Concurs directori și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 2022.  
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