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Nr.                din 26.08.2022 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR 
 

participanți la concursul  organizat la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 

din 30 AUGUST 2022 

SUPLINITORI CALIFICAȚI 

 

- proba scrisă a concursului se desfășoară la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10  

BOTOȘANI; 

- candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai 

târziu la orele 8.00;  

- lucrarea scrisă se desfăşoară, începând cu orele 9.00, după primirea subiectelor de 

concurs de către candidaţii, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore; 

- pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; 

desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de 

scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge; 

- candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din 

următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, 

telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, 

precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de 

legalitate, echitate şi obiectivitate; 

- 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 sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt 

depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă; 

- candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai 

pot susţine proba scrisă.; 

- candidații se vor legitima cu: buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. 

 

 

Inspector şcolar general, 

Prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC 

 

Inspector şcolar general adjunct, 

Prof. Maria Cristina BĂLĂUCĂ 

 

                                                                                                Inspector şcolar pentru 

managementul resurselor umane 

                                                                                     Prof. Elena DĂMII 
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