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Nr.  9107 /59/15.11.2021 

 

În atentia candidatilor participanti la proba de interviu a concursului 

pentru functiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Mehedinți 
 

Referitor la depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor de la proba de evaluare a 

interviului a concursului pentru funcțiile  vacante  de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat la nivelul județului Mehedinți 

 

În conformitate cu  Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

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

de stat, aprobată prin Ordinul ministerului educației nr. 4597/2021, a Calendarului concursului 

și a Procedurii Operaționale nr. 34362/2021, eventualele contestații ale probei de interviu a 

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

învățământ preuniversitar de stat din județul Mehedinți vor fi depuse având în vedere 

următoarele: 

• Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 

48 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația redactată, conform modelului din 

Anexa nr. 1, se poate depune: 

- în format electronic, pe adresa de e-mail secretariat.isj@mh.edu.ro 

- în format letric, între orele 10:00-13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean 

Mehedinți, strada Decebal, nr. 23, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. 

• În cadrul acestei etape, candidații: 

a. Pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează 

organizarea/ desfășurarea probei; 

b. În situația în care contestația este însoțită și de alte documente, acestea nu vor 

constitui obiectul soluționării contestației; 

c. Trebuie să depună câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv 

unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de 

interviu; 

d. Nu pot contesta punctajul obținut de alți candidați. 

 

Președinte 

     Comisia de organizare și desfășurare concurs, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 

Prof. Dr.  Cristian Florin HARCĂU 

mailto:secretariat.isj@mh.edu.ro
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Anexa nr. 1  

 

 

 

CONTESTAŢIE 

la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 

 

 

Subsemnatul __________________________________________________________ 

candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de __________________________________ 

din unitatea de învăţământ _____________________________________________________ 

localitatea ___________________________________________________________________ 

judeţul/sectorul ______________________________________________________________ 

contest punctajul obţinut la proba de interviu din cadrul concursului şi solicit reevaluarea 

acestei probe. 

 

Data ____________________      Semnătura____________ 


