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Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director şi director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiune 2021 

 

 

 

 

 

PRECIZĂRI CONTESTAȚII 

 
Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de 

ore de la afișarea rezultatului. Contestația, redactată conform modelului postat pe site-ul  

www.isjcta.ro la secțiunea Anunțuri se depune/transmite electronic la registratura 

inspectoratului școlar, în perioada 16 noiembrie- 10 decembrie 2021, intervalul orar luni- 

joi (orele 9.00-11.30 și 14.00-15.30) și vineri (9.30-12.30) sau pe adresa  de  e-mail  

contestatii@isjcta.ro . 

 

Candidații vor avea în vedere următoarele aspecte: 

• se poate contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează 

organizarea/desfășurarea probei; 

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

obiectul soluționării contestației; 

• se va depune câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv unitate de 

învățământ pentru care se dorește a se contesta punctajul obținut la proba de interviu; 

• nu se poate contesta punctajul obținut de alți candidați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Ministerul Educației, cu sediul în strada G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector 1, București, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice și pentru asigurarea corectitudinii desfășurării concursului, conform 

prevederilor OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare. 

Datele înregistrate nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii. Persoanelor vizate le este garantat dreptul de acces la datele 

respective, precum și dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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