LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
IULIE 2017

Nr.
Crt.

NUME SI PRENUME
CANDIDAT
1 OPROIESCU P PETRU FLORIN

FUNCTIA
Unitatea pentru care
PENTRU CARE candideaza la functia de
CANDIDEAZĂ director/director adjunct
director

2 KOVACS LASZLO KISTVAN director

3 SOTAN IOAN CIPRIAN

director adjunct

DOSARE DIN CARE LIPSESC DOCUMENTE
OBLIGATORII

LICEUL TEHNOLOGIC
AUREL PERSU TG.
MURES
SCOALA GIMNAZIALA
PATAKI AGOTHA
MADARAS

LICEUL TEHNOLOGIC
AUREL PERSU TG.
MURES

k) adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost
sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior
anului desfăşurării concursului şi nici în anul
şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează
efectiv la catedră, - oferta managerială conform
art. 9 alin.s)

4 GREC CLAUDIA DOINA

5 ARION IULIA

director

CENTRUL SPECIAL
PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA NR. 1TG.
MURES

director

SCOALA GIMNAZIALA
SF.PETRU SANPETRU
DE CAMPIE

6 MOGA ANISOARA

direcor + director
adjunct

7 KOVACS FERENC

director

CENTRUL SPECIAL
PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA NR. 1TG.
MURES
SCOALA GIMNAZIALA
MARCULENI

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar
Ultimul grad didactic conform art. 9 alin.(1) lit. h)
certificatul ultimului grad didactic obţinut sau
diploma de doctor/adeverinţa care atestă obţinerea
titlului de doctor, după caz;
adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost
sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior
anului desfăşurării concursului şi nici în anul
şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează
efectiv la catedră,

8 NEAG VIOREL

9 MATYAS SIMONA PAULA

10 MOCAN OLIVIA MARCELA

11 DEAK IOAN

director adjunct

SCOALA GIMNAZIALA
TOROK JANOS
BALAUSERI

director

SCOALA GINMNAZIALĂ
ION CHINEZU SANTANA
DE MURES

director

SCOALA GIMNAZIAL
ATINTIS

director

SCOALA GIMNAZIALA
KADAR MARTON
PANET

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar; Ultima decizie de
titularizare conform art. 9 alin.(1) lit. g) ultimul
document de numire/transfer/repartizare ca
titular în învăţământul preuniversitar;

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;
Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;

12 BOZESAN AURORA IOANA

director adjunct

13 BOCAI ILIE MANUEL

director

14 SIKLODI BEATA

director adjunct

OLTEAN C LAUDIA
15 MIHAELA

director adjunct

16 ACHIM RICHARD LADISLAU director

SCOALA GIMNAZIALA
KADAR MARTON
PANET

SCOALA GIMNAZIALA
BAHNEA
LICEUL TEHNOLOGIC
TRAIAN VUIA TG.
MURES
SCOALA GIMNAZIALA
RAKOSZI LAJOS
GHEORGHE DOJA
SCOALA GIMNAZIALA
SEULIA DE MURES

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar; Certificat medical
eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1)
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, conform Ordinului
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al
ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind
aprobarea formularului specific al certificatului
medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea
într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar
Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;

17 SULAR IOANA

director

MATYAS ANDREA
18 BORBALA

director adjunct

19 SZABO TUNDE ILONA

director adjunct

20 KOVACS ZOLTAN

director

21 IUGA MIHAI

director

22 BAKAI ANDREA

director adjunct

23 BUCUR IOANA MARIA

director

SCOALA GIMNAZIALA
VATAVA

SCOALA GIMNAZIALA
ROMULUS GUGA
SCOALA GIMNAZIALA
LIVIU REBREANU TG.
MURES
SCOALA GIMNAZIALA
FANTANELE
SCOALA GIMNAZIALA
CUCI
SCOALA GIMNAZAIA
ACATARI
SCOALA GIMNAZIALA
SF.PETRU SANPETRU
DE CAMPIE

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar
Adeverință că nu ați fost sancționat
disciplinar în anul școlar în curs (2016-2017)
conform art.9 alin.k) din metodologia de concurs

24 RATIU IULIA SIMONA

director

25 KERESZTES JUDITH

director

SCOALA GIMNAZIALA
RADU POPA
SIGHISOARA
SCOALA GIMNAZIALA
BOGATA

26 PETERFI CSILLA

director+director
adjunct

CENTRUL SPECIAL
PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA NR. 1TG.
MURES

27 BLEAHU ELENA LUMINITA

director

28 BIROU LIVIA TEODORA

director

29 GREC LUCRETIA

director

30 STOICA LARISA IOANA

director

31 FLOREA MIHAELA MARIA

director

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar
Conform art. 9 alin (1) litera o) declaraţie pe
propria răspundere că nu se află în una dintre
situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 3
alin. (12), art. 4 sau 5;

SCOALA GIMNAZIALA
BAHNEA
SCOALA GIMNAZIALA
GH.SINCAI RICIU
GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT
NR.4 T-VENI

SCOALA GIMNAZIALA
OGRA
SCOALA GIMNAZIALA
SOLOVASTRU

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;

32 MATYUS ANDREA

director adjunct

33 SIPOS CARMEN TAMARA

director

34 BOCA DANA EMILIA

director adjunct

35 POCAN NICOLETA DOINA

director adjunct

36 DOSA IBOLYA

director

37 PINTECAN ANA DIANA

direcor

38 PLATON ELENA MELANIA

director adjunct

SCOALA GIMNAZIALA
CRACIUNESTI
SCOALA GIMNAZIALA
ICLANDU MARE

SCOALA GIMNAZIAL
LIVIU REBREANU TG.
MURES
COLEGIUL ECONOMIC
TRANSILVANIA TG.
MURES

k) adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost
sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior
anului desfăşurării concursului şi nici în anul
şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează
efectiv la catedră, - oferta managerială conform art.
9 alin.s)

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar

Conform art. 9 alin (1) litera o) declaraţie pe
propria răspundere că nu se află în una dintre
situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 3
SCOALA GIMNAZIALA alin. (12), art. 4 sau 5; LIPSA Curriculum Vitae
THOLDALAGI MIHALY Europass art..9 alin..1) lit.g)
CORUNCA
SCOALA GIMNAZIALA
SF.PETRU SANPETRU
DE CAMPIE
LICEUL TEHNOLOGIC
PETRU MAIOR REGHIN

MADARAS HALMACIU
39 LILIANA SIMONA

director+director
adjunct

40 ANCA EMIL LUCIAN

director

NICOARA CARMEN
41 ANGELA

director

42 POP KOVACS MIHAIL

director

43 GLASU SANDA RODICA

director

44 CIOATA ADRIAN VIOREL

director

GYORGY NAGY KINGA
45 LENKE

director adjunct

46 KATONA EMESE

director adjunct

47 CRISAN DAN MIRCEA

director

48 VERES MIHALY MARCEL

director adjunct

49 LETA ARON ANDRAS

director

SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU T-VENI
SCOALA GIMNAZIALA
ZAU DE CAMPIE
SCOALA GIMNAZIALA
PETELEA
SCOALA GIMNAZIALA
NEAUA
SCOALA GIMNAZIALA
SANGER

SCOALA GIMNAZIALA
SUSENI

SCOALA GIMNAZIALA
CEUASU DE CAMPIE
SCOALA GIMNAZIALA
DR.NYULAS FERENC
EREMITU
SCOALA GIMNAZIALA
ADAMUS

SCOALA GIMNAZIALA
SANCRAIU DE MURES
LICEUL YEHNOLOGIC
SF.GHEORGHE SG.DE
PADURE

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;
Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;

k) adeverinţă/adeverinţe care atestă că nu a fost
sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior
anului desfăşurării concursului şi nici în anul
şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează
efectiv la catedră, - oferta managerială conform art.
9 alin.s)

50 FULOP LASZLO

direcor

51 FULOP JOZSEF

director

52 GHIRA SANDA IULIANA

director adjunct

53 GYORFI MELINDA

director

54 MUNTEAN SILVIA CORINA

director adjunct

55 SELYEM ZOLTAN ELOD

director adjunct

56 GYENGE EVA

director

57 CATANA RALUCA ELENA

director

58 LUP ANA

director

59 FANCSALI FERENC

director adjunct

LICEUL TEORETIC
BOCSKAI ISTVAN
MIERCUREA NIRAJ
SCOALA GIMNAZIALA
FANTANELE
SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU T-VENI
SCOALA GIMNAZIALA
VETCA
SCOALA GIMNAZIAL
DR.BERNADY GYORGY
TG. MURES

LICEUL TEHNOLOGIC
ELECTROMURES
SCOALA GIMNAZIALA
VETCA

SCOALA GIMNAZIALA
PETRE N POPESCU
VANATORI
SCOALA GIMNAZIALA
ATINTIS
SCOALA GIMNAZIALA
DEAK FARKAS
MIERCUREA NIRAJ

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
numire/transfer/repartizare ca titular în
învăţământul preuniversitar;

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar

60 GAVRILA TUDOR

director

SCOALA GIMNAZIALA
RADU POPA
SIGHISOARA

61 ISTRATE MIHAELA

director

SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU T-VENI

62 HARAI SZABO TIBOR

director

63 CHISELICIUC MARIA

director

STAN ADINA
64 LACRAMIOARA

director adjunct

65 PAPP ENIKO

director adjunct

MOLDOVAN VASILICA
66 CAMELIA

director adjunct

LICEUL TEHNOLOGIC
BAND
SCOALA GIMNAZIALA
SINCAI
SCOALA GIMNAZIALĂ
MIRON NEAGU
SIGHISOARA
SCOALA GIMNAZIALA
EUROPA
SCOALA GIMNAZIALA
DEAK FARKAS
MIERCUREA NIRAJ

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar

a) cerere/cereri de înscriere completată/completate
şi semnată/semnate de candidat, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 1;r) scrisoarea/scrisorile de
intenţie în care candidatul prezintă cum apreciază
că răspunde criteriilor de competenţă, expertiză,
profil personal şi atribuţiilor funcţiei de
director/director adjunct la unitatea/unităţile de
învăţământ pentru care candidează

SANTA MIHAELA
67 GABRIELA

68 AMBRUS EMESE

director

director

SCOALA GIMNAZIALA
DACIA

LICEUL TEHNOLOGIC
SF.GHEORGHE SG.DE
PADURE

Certificat medical eliberat în temeiul prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, conform
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr.
3.177/147/2015 privind aprobarea formularului
specific al certificatului medical necesar pentru
încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de
conducere sau de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar: - Connform art. 9 alin
(1) litera o) declaraţie pe propria răspundere că
nu se află în una dintre situaţiile de
incompatibilitate prevăzute la art. 3 alin. (12), art.
4 sau 5;

69 FLOARE MINERIA DANIELA director

Ultima decizie de titularizare conform art. 9
alin.(1) lit. g) ultimul document de
GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT numire/transfer/repartizare ca titular în
NR.4 T-VENI
învăţământul preuniversitar;

70 MAGYARI LEVENTE

SCOALA GIMNAZIALA
DACIA TG. MURES

director adjunct

SCOALA GIMNAZIALA

71 CHEBUTIU CLAUDIA

DACIA TG. MURES
director
Presedinte comisie de validare dosare
prof. Adriana Blaga

Ultimul grad didactic conform art. 9 alin.(1) lit. h)
certificatul ultimului grad didactic obţinut sau
diploma de doctor/adeverinţa care atestă obţinerea
titlului de doctor, după caz;

