21 iulie 2022

Comunicat de presă
Informare privind procedura de remediere a erorilor la etapa de înscriere a
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
În această perioadă se desfășoară, conform calendarului, etapa de verificare a
îndeplinirii condițiilor de participare la concurs a dosarelor depuse de candidați
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea iunieoctombrie 2022. Conform calendarului din O.M.E. nr. 4098/ 23.06.2022, după
afișarea listei cu rezultatele evaluării dosarelor de concurs, concurenții care au
dosarele respinse vor fi înștiințați telefonic/ e-mail pe data de 22.07.2022 cu privire la
erorile constatate, urmând ca aceștia să depună în scris o solicitare de remediere a
erorilor pe data de 25.07.2022. În zilele de 26 și 27.07.2022, aceștia vor putea
introduce pe platforma dedicată documentele neconforme. Lista finală a candidaților
admiși la evaluarea dosarelor va fi publicată pe data de 28.07.2022.
Solicitarea de remediere a erorilor va putea fi depusă la secretariatul ISJ Vaslui sau
electronic pe adresa de e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro pe data de 25.07.2022 între
orele 9,00-15,00. Modelul de solicitare se regăsește în Anexa 1 a acestui comunicat.
Calendarul de concurs –
etapa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs a dosarelor
depuse de candidați

DATA
18—21
iulie
22 iulie
25 iulie
26—27
iulie
28 iulie

ACTIVITATEA
Evaluarea dosarelor de înscriere
Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea
eventualelor erori la etapa de înscriere
Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
Afișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor
BIROUL DE PRESĂ
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

Anexa 1

Doamnă Președinte,

Subsemnatul/ subsemnata,................................................................................,
cadru didactic titular la Școala/ Liceul............................................................................,
solicit prin prezenta completarea dosarului de înscriere la concursul pentru funcția de
director/ director adjunct cu documentele...................................................................
.................................................................................................................................

Semnătura

Data
25.07.2022

Doamnei Președinte al Comisiei de organizare a concursului

