
D E C I Z I A

Nr. 4195 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 1

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL COPIILOR SECTOR 1, sector

1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant Ministerul Educației

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4196 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 2

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant Ministerul Educației

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4197 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 3

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL ECONOMIC „V.

MADGEARU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: 

MEMBRI: 

SECRETAR: 

Inspector școlar

Reprezentant unitate de învățământ 
Reprezentant unitate de învățământ 
Reprezentant consiliu local
Cadru didactic din învățământul superior 
Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4198 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 4

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL GERMAN „GOETHE”,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4199 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 5

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL

VLAICU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4200 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 6

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.

CARAGIALE”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4201 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 7

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „ION

NECULCE”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4202 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 8

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL

SAVA”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4203 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 9

pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4204 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

10 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL DE

MUZICĂ „GEORGE ENESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4205 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

11 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „DINICU

GOLESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4206 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

12 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4207 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

13 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL

BĂTRÂN”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4208 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

14 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC DE

AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4209 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

15 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC DE

ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4210 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

16 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR

„MIHAI I”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4211 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

17 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC MECANIC

„GRIVIŢA”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:            Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4212 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

18 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA M.AP.N. NR. 2, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4213 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

19 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 222, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4214 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

20 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 251, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4215 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

21 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 283, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4216 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

22 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 50, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4217 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

23 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 97, sector 1,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4218 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

24 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL GRECO-CATOLIC

„TIMOTEI CIPARIU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4219 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

25 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU

VLAHUŢĂ”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4220 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

26 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „C-TIN

BRÂNCOVEANU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4221 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

27 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „GEORGE

CĂLINESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4222 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

28 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „JEAN

MONNET”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4223 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

29 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „NICOLAE

IORGA”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4224 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

30 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC BILINGV

„MIGUEL DE CERVANTES”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4225 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

31 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„ALEXANDRU COSTESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4226 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

32 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA

VĂCĂRESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4227 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

33 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN

BARBU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4228 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

34 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEO

BOGZA”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4229 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

35 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„HERĂSTRĂU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4230 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

36 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.

HELIADE RĂDULESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4231 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

37 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

GRIGORESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4232 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

38 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

TITULESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                             Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4233 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

39 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE

ISPIRESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4234 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

40 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PIA

BRĂTIANU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:            Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4235 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

41 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.

NICOLAE”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                    

       

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4236 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

42 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII

VOIEVOZI”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4237 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

43 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU

MAIORESCU”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4238 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

44 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„URUGUAY”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4239 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

45 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE

ALECSANDRI”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4240 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

46 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

„IOSIF SAVA”, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4241 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

47 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

NR. 3, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4242 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

48 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4243 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

49 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4244 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

50 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                           

         

Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4245 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

51 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4246 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

52 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4247 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

53 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4248 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

54 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                    

       

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4249 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

55 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4250 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

56 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7,

sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4251 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

57 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 7, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                      

       

Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4252 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

58 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 8, sector 1, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4253 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

59 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL ECONOMIC „A. D.

XENOPOL”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4254 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

60 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL ECONOMIC

„HERMES”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4255 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

61 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL

„CANTEMIR VODĂ”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4256 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

62 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL

RACOVIŢĂ”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4257 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

63 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA

HAŞDEU”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4258 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

64 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI

VITEAZUL”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4259 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

65 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU

HARET”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4260 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

66 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA

CENTRALĂ”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4261 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

67 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR

BABEŞ”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4262 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

68 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV

„GEORGE COŞBUC”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                         

      

Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4263 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

69 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE

LEONIDA”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:            Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4264 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

70 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „EDMOND

NICOLAU”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4265 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

71 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „ALICE”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4266 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

72 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „CASTEL”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4267 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

73 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „CLOPOŢEL”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4268 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

74 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „LICURICI”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                            Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4269 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

75 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „LUMINIŢA”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                     Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4270 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

76 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „STELUŢA”, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4271 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

77 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 133, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4272 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

78 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 135, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4273 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

79 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 137, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4274 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

80 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 138, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4275 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

81 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 189, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4276 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

82 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 23, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                       

        

Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4277 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

83 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 233, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4278 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

84 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 236, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4279 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

85 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 256, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4280 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

86 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 276, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4281 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

87 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 280, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4282 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

88 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 7, sector 2,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4283 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

89 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C.

BRĂTIANU”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4284 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

90 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA

TESLA”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4285 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

91 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL

PANTELIMON”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4286 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

92 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL

„REGINA ELISABETA”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4287 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

93 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL

NR. 3, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4288 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

94 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „C.A.

ROSETTI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                               Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4289 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

95 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „LUCIAN

BLAGA”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4290 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

96 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „MIHAIL

SADOVEANU”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4291 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

97 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „TRAIAN”,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4292 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

98 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA

WEGMAN”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4293 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

99 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC WALDORF,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4294 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

100 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„FERDINAND I”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4295 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

101 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„GRIGORIE GHICA VOIEVOD”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4296 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

102 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„IANCULUI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4297 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

103 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MAICA

DOMNULUI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4298 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

104 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA

ROSETTI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4299 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

105 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE

GHELMEZ”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4300 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

106 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.

SILVESTRU”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4301 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

107 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

ARGHEZI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4302 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

108 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

NR. 2, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4303 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

109 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

NR. 4, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4304 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

110 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                     Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4305 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

111 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4306 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

112 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4307 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

113 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                      Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4308 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

114 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4309 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

115 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                             Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4310 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

116 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4311 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

117 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4312 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

118 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4313 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

119 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4314 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

120 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4315 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

121 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4316 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

122 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4317 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

123 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4318 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

124 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                        

      

Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4319 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

125 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4320 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

126 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4321 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

127 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4322 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

128 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4323 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

129 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

          Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4324 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

130 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 1, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4325 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

131 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 2, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                     
Reprezentant unitate de învățământ-

membru supleant

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4326 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

132 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4327 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

133 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA POSTLICEALĂ

SANITARĂ „FUNDENI”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4328 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

134 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALĂ NR. 2, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4329 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

135 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALĂ NR. 3, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4330 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

136 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL COPIILOR SECTOR 2,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4331 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

137 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR

„DINAMO”, sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4332 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

138 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 2,

sector 2, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4333 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

139 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI

BASARAB”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4334 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

140 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL

SALIGNY”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                 Reprezentant companie mare

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4335 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

141 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D.

NENIŢESCU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                 Reprezentant companie mare

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4336 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

142 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „MIHAI

BRAVU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4337 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

143 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „BRÂNDUŞA”, sector

3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4338 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

144 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ”,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4339 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

145 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 160, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4340 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

146 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 187, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4341 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

147 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 196, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4342 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

148 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 211, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4343 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

149 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 216, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4344 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

150 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 231, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4345 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

151 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 232, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4346 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

152 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 239, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                             Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4347 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

153 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 24, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4348 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

154 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 255, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4349 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

155 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 3, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4350 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

156 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 69, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4351 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

157 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 71, sector 3,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4352 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

158 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC

„DRAGOMIR HURMUZESCU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                    Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4353 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

159 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE

RADU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4354 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

160 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC

THEODOR PALLADY, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4355 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

161 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC

„ALEXANDRU IOAN CUZA”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4356 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

162 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „BENJAMIN

FRANKLIN”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

             Reprezentant companie mare

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4357 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

163 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „DANTE

ALIGHIERI”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                   Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4358 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

164 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „DECEBAL”,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4359 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

165 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „NICHITA

STĂNESCU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Reprezentant companie mare

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4360 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

166 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„ALEXANDRU IOAN CUZA”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4361 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

167 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BARBU

DELAVRANCEA”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4362 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

168 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„FEDERICO GARCIA LORCA”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4363 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

169 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„LEONARDO DA VINCI”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4364 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

170 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU

REBREANU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4365 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

171 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MEXIC”,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                      

        

Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4366 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

172 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI

BOTEZ”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4367 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

173 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„NICOLAE LABIŞ”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4368 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

174 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„VOIEVOD NEAGOE BASARAB”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                  

           

Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

             Reprezentant companie mare

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4369 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

175 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR

BOLLIAC, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                             

        

Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4370 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

176 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

NR. 5, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4371 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

177 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:            Inspector școlar

MEMBRI:                     Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4372 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

178 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 116,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                 Reprezentant companie mare

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4373 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

179 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4374 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

180 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4375 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

181 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4376 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

182 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4377 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

183 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4378 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

184 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4379 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

185 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 55,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4380 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

186 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 67,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4381 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

187 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 78,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4382 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

188 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4383 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

189 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                           

         

Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4384 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

190 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4385 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

191 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4386 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

192 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                          Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4387 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

193 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4388 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

194 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                           Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:             Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4389 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

195 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4390 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

196 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA SUPERIOARĂ

COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”, sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4391 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

197 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 4,

sector 3, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4392 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

198 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL

„GHEORGHE ŞINCAI”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4393 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

199 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „ION

CREANGĂ”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

                   Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4394 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

200 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI

EMINESCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4395 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

201 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV

ONICESCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4396 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

202 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE

„DINU LIPATTI”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4397 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

203 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „101 DALMAŢIENI”,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4398 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

204 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „ALBĂ CA ZĂPADA

ŞI PITICII”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                   Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4399 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

205 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „CIUPERCUŢA”,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                   Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4400 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

206 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „DUMBRAVA

MINUNATĂ”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                             

              

Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4401 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

207 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „PANSELUŢA”, sector

4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4402 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

208 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „SCUFIŢA ROŞIE”,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4403 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

209 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „STROP DE ROUĂ”,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4404 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

210 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 4, sector 4,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                     

       

Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

                        Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4405 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

211 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 62, sector 4,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                        Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4406 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

212 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL DE COREGRAFIE

„FLORIA CAPSALI”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4407 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

213 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA”,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4408 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

214 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA

VULCĂNESCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      

      

Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4409 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

215 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC DE

METROLOGIE „TRAIAN VUIA”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4410 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

216 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM

IANCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

               Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4411 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

217 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL

RACOVIŢĂ”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4412 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

218 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„GENERAL EREMIA GRIGORESCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                   Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4413 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

219 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE

BACOVIA”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4414 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

220 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE

TOPÂRCEANU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4415 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

221 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4416 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

222 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IONEL

TEODOREANU”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4417 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

223 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„MĂRŢIŞOR”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                            Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4418 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

224 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞERBAN-

VODĂ”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                       Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4419 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

225 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4420 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

226 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                             Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4421 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

227 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4422 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

228 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                            Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4423 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

229 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4424 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

230 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                        Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4425 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

231 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                    

       

Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4426 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

232 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4427 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

233 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4428 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

234 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                             Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4429 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

235 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant consiliu local

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4430 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

236 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4431 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

237 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4432 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

238 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                       Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     

         

Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4433 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

239 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 4, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4434 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

240 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALĂ „SF. NICOLAE”, sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4435 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

241 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 6,

sector 4, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4436 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

242 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL ECONOMIC

„VIILOR”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4437 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

243 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL

„GHEORGHE LAZĂR”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4438 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

244 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC DE

INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOŢOC”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4439 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

245 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4440 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

246 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNOLOGIC

„GRIGORE CERCHEZ”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4441 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

247 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA  „FLOAREA-

SOARELUI”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4442 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

248 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „CĂSUŢA

FERMECATĂ”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4443 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

249 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „PARADISUL

VERDE”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4444 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

250 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA

ELECTROMAGNETICA, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4445 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

251 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 168, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4446 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

252 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 178, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4447 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

253 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 185, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4448 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

254 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 268, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4449 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

255 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 269, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4450 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

256 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 271, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4451 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

257 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIȚA NR. 35, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                          Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4452 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

258 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 53, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:            Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                     Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4453 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

259 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 72, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4454 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

260 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 73, sector 5,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4455 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

261 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC

„DIMITRIE GUSTI”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                     Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4456 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

262 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „DIMITRIE

BOLINTINEANU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                        

       

Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4457 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

263 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „ION

BARBU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                        

       

Reprezentant consiliu local

                   Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4458 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

264 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN

ODOBLEJA”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:               Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4459 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

265 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE

CĂLINESCU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4460 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

266 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„GRIGORE TOCILESCU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                         Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4461 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

267 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. G.

DUCA”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                           Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4462 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

268 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION I.C.

BRĂTIANU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4463 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

269 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„LUCEAFĂRUL”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4464 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

270 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA

SÂNTIMBREANU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

           Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4465 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

271 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„PETRACHE POENARU”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4466 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

272 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„PRINCIPESA MARGARETA”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:             Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                  Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4467 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

273 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4468 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

274 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                        Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant unitate de învățământ

                             Reprezentant consiliu local

             Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4469 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

275 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4470 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

276 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4471 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

277 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:               Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4472 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

278 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4473 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

279 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:              Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4474 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

280 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4475 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

281 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                    Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                      Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4476 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

282 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                     Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                            Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                     Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4477 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

283 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:           Inspector școlar

MEMBRI:                 Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant unitate de învățământ

                     Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                  Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4478 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

284 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                       Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4479 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

285 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280,

sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:              Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant consiliu local

                         Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4480 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

286 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR

„STEAUA”, sector 5, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                 Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

             Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

              Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4481 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

287 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la CLUBUL COPIILOR SECTOR 6,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                  Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant Ministerul Educației

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:               Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4482 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

288 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN

C. KIRIŢESCU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4483 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

289 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA

CUZA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: 

MEMBRI: 

SECRETAR: 

Inspector școlar

Reprezentant unitate de învățământ 
Reprezentant unitate de învățământ 
Reprezentant consiliu local
Cadru didactic din învățământul superior 
Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4484 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

290 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL NAŢIONAL

„GRIGORE MOISIL”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4485 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

291 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4486 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

292 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE

ASACHI”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI:  Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

 Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4487 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

293 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „IULIU

MANIU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4488 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

294 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC „PETRU

MAIOR”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                    Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant consiliu local

                 Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4489 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

295 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI

TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                       Inspector școlar

MEMBRI:                          Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4490 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

296 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „DUMBRAVA

MINUNILOR”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                          Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

                    Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:              Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4491 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

297 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „HILLARY

CLINTON”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4492 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

298 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA „SPIRIDUŞII”, sector

6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4493 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

299 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT „ALBINUŢELE”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

                            Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4494 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

300 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 170, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4495 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

301 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 208, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                Reprezentant unitate de învățământ

            Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4496 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

302 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 209, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4497 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

303 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 217, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4498 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

304 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 229, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4499 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

305 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 246, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                  Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                  Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4500 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

306 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 250, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                   Reprezentant unitate de învățământ

                         Reprezentant unitate de învățământ

                       Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4501 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

307 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 272, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                     Reprezentant unitate de învățământ

                      Reprezentant unitate de învățământ

                        Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4502 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

308 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 273, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                    Reprezentant unitate de învățământ

               Reprezentant unitate de învățământ

                 Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4503 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

309 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 40, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:                Inspector școlar

MEMBRI:                      Reprezentant unitate de învățământ

                   Reprezentant unitate de învățământ

                           Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                 Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4504 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

310 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 41, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4505 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

311 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la GRĂDINIŢA NR. 94, sector 6,

Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4506 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

312 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

„MIRCEA ELIADE”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4507 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

313 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU

PONI”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4508 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

314 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEHNOLOGIC „SF.

ANTIM IVIREANU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4509 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

315 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „EUGEN

LOVINESCU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4510 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

316 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „MARIN

PREDA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4511 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

317 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la LICEUL TEORETIC „TUDOR

VLADIMIRESCU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4512 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

318 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN

PĂUNESCU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4513 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

319 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4514 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

320 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION

DUMITRIU”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4515 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

321 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„ORIZONT”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4516 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

322 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE

MIHAI I”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4517 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

323 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA

MARIA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4518 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

324 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA

TREIME”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4519 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

325 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„SFÂNTUL ANDREI”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4520 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

326 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„SFÂNTUL CALINIC DE LA CERNICA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4521 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

327 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII

CONSTANTIN ŞI ELENA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4522 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

328 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE:             Inspector școlar

MEMBRI:                        Reprezentant unitate de învățământ

              Reprezentant unitate de învățământ

                       

         

Reprezentant consiliu local

                Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR:                   Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4523 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

329 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4524 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

330 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4525 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

331 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 163,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4526 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

332 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4527 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

333 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4528 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

334 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4529 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

335 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4530 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

336 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4531 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

337 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4532 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

338 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4533 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

339 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4534 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

340 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59,

sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



D E C I Z I A

Nr. 4535 din 10.11.2021

Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, numit prin

O.M.E. nr. 4793/19.08.2021;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare și dispozițiile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului

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

stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

Văzând Procedura Operațională nr. 34362/25.10.2021, privind organizarea, desfășurarea și

evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director

adjunct din unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrațe al I.S.M.B. privind constituirea

comisiilor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct din

unitațile de învățământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1), (11 ) și alin. (2) din Legea Educației Naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. dispozițiile art. 5, alin. II, lit. (c) si art. 10 din

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021;

In temeiul art. 95 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

D E C I D E :

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia de evaluare a probei de interviu nr.

341 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ „SFÂNTA MARIA”, sector 6, Bucureşti, astfel:

PRESEDINTE: Inspector școlar

MEMBRI: Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant unitate de învățământ

Reprezentant consiliu local

Cadru didactic din învățământul superior

SECRETAR: Cadru didactic

Art. 2. Comisia constituită la art.1 își va desfășura activitatea conform dispozițiilor

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021,

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii Educației Naționale nr.

1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Compartimentul Secretariat-Arhiva al ISMB va duce la îndeplinire prevederile

prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar fiecărei persoane desemnate la art. 1.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Mihaela Ștefan

Serviciul Juridic _________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI




