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INFORMARE 
Concurs directori/ directori adjunţi 

 
 

 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/ director 

adjunct din unităţile de învăţământ de stat, din judeţul Mehedinţi va avea loc în data de 

12.10.2016 în Centrul special de concurs organizat la Colegiul Tehnic „Lorin 

Sălăgean” Drobeta Turnu Severin. 

 În  data 11.10.2016, ora 1100, va avea loc la Colegiul Tehnic “Decebal” din Drobeta Turnu 

Severin tragerea la sorţi în vederea selecţiei supraveghetorilor pentru proba scrisă, din 

rândul cadrelor didactice nominalizate în comisiile de concurs din judeţul Mehedinţi. 

Sunt invitaţi să participe: membrii din comisiile de concurs, reprezentanţii sindicatelor, 

presei şi asociaţiilor de părinţi şi elevi. 

 Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 900 - 930 pe baza 

buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport/permis de conducere auto. 

 Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10 şi durează maximum 120 de minute. 

 Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor  le este interzis accesul în 

sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale 

documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de 

comunicare la distanţă. Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a 

obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă. 

 Evaluarea probei scrise se va realiza începând cu ora 1200 de către  comisiile de 

concurs. 

 Toţi membrii comisiei de concurs (cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor locale, 

observatori) vor fi prezenţi la Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin la 

ora 1100.  

 Repartizarea candidaţilor pe săli va fi afişată, marţi 11.10.2016 la sediul Colegiului Tehnic 

”Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Mehedinţi. 
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