
 
 
 
      
 
       

      Anexa nr. 1 la Procedura nr. 26393/10.03.2022 
 
 
 
 
 

 
CONTESTAȚIE 

la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și  director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 

 
 
 
 
 
 

Subsemnatul    ____                                                                                                                                    , 

candidat la concursul pentru ocuparea funcției de __________________________________________                                                                                                              

din unitatea de învățământ_____________________________________________________________ 

localitatea__________________________________________________________________________ 

   județul/sectorul_______________________________________________________________________      

contest punctajul obținut la proba de interviu din cadrul concursului și solicit reevaluarea acestei probe. 

 
 
 
 
 
 
 

Data:    Semnătura: 
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Nr. 1957 din 16.03.2022 

 
 

 

În atenția 

 

Candidaților 

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

învățământ preuniversitar de stat, județul Sibiu, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile din Procedura operațională privind activitățile desfășurate în 

vederea soluționării contestațiilor înregistrate după desfășurarea probei de interviu din cadrul 

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

învățământ preuniversitar de stat, județul Sibiu, sesiunea ianuarie – aprilie 2022, înregistrată la 

Ministerul Educației cu nr. 26393/10.03.2022, vă aducem la cunoștință următoarele: 

 rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore 

de la afișarea rezultatului. Contestația, redactată conform modelului anexat, se depune/se  

transmite electronic la Secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, în intervalul orar 

9.00 – 12.00, respectiv 13.00 – 15.00 pe adresa de e-mail: officeisj@yahoo.com. 

 candidații pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspect care vizează 

organizarea / desfășurarea probei. 

 în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul 

soluționării contestației. 

 candidații 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. 

 candidații nu pot contesta punctajul obținut de alți candidați. 

  

 

Președinte comisie concurs 

Inspector Școlar General, 

Prof. Monica Adriana Munteanu 
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