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Buletin informativ 

privind numirea, prin detașare în interesul învățământului,  a inspectorilor școlari generali 

adjuncți la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și a directorului Casei Corpului 

Didactic Satu Mare 

 

Începând cu data de 28 iunie 2021, doamna profesoară Szejke Ottilia a fost numită, prin 

detașare în interesul învățământului, în funcția de în funcția de inspector școlar general adjunct la 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, până la organizarea concursului de către Ministerul 

Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea catedrei pe care 

este titulară. Doamna profesoară Szejke Ottilia a fost numită în funcția de inspector școlar 

general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare prin Ordinul ministrului educației nr. 

4039/28.06.2021.  

Doamna profesoară Chiș Monica-Liliana a fost numită, începând cu aceeași dată (28 

iunie 2021), prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general 

adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, până la organizarea concursului de către 

Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea 

catedrei pe care este titulară. Doamna profesoară Chiș Monica-Liliana a fost numită în funcția 

de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare prin Ordinul 

ministrului educației nr. 4040/28.06.2021. 

Totodată, doamna profesoară Dragomir Corina Florica a fost numită, prin detașare în 

interesul învățământului, în funcția de în funcția de director la Casa Corpului Didactic Satu 

Mare, începând cu data de 28 iunie 2021, până la organizarea concursului de către Ministerul 

Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea catedrei pe care 

este titulară. Doamna profesoară Dragomir Corina Florica a fost numită în funcția în funcția de 

director la Casa Corpului Didactic Satu Mare prin Ordinul ministrului educației nr. 

4041/28.06.2021. 
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