ANUNȚ
Lucrarea scrisă pentru concursul național de TITULARIZARE sesiunea
iulie 2018, se va desfășura la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani,
miercuri 11 iulie 2018, începând cu orele 10.00.
Candidaţii vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele
8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00.
Candidaţii care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu
subiecte nu mai pot susţine proba scrisă.
După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de
redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore
numai de către candidații cu deficiențe grave.
Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de
culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche
şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.
Candidaţii şi asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de
examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare,
reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice
alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi
alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în
condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidații pot avea dicționare
pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru
disciplina „economic, administrativ, poștă”. Materialele şi/sau obiectele
nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de
intrarea în sala de examen.
Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din
categoria acelora menţionate mai sus, sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu
le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen
pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din
centrul de concurs, situație în care asistenții supraveghetori sau membrii
comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal.
Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu
sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2018-2019.
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