ANUNȚ
În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de
director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar - sesiunea
iunie-octombrie 2022
Data proba scrisă: 8 septembrie 2022
Proba scrisă se desfăşoară la centrul special COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA
CENTRALĂ”, sector 2, București, începând cu ora 10⁰⁰ şi durează maximum 120 de minute.
Accesul candidaţilor în săli de concurs se realizează în intervalul orar 800-845,pe baza actului de
identitate..
Lista cu REPARTIZAREA PE SĂLI va fi afișată la avizierul centrului special în dimineața
concursului.
Conform Procedurii M.E. nr.30825/28.07.2022 - privind organizarea, desfăşurarea și
evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aplicabilă în sesiunea iunieoctombrie 2022:
✓ Candidaţilor 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.
✓ Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să
schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.
✓ Candidații completează informațiile din chenarul existent pe pagina a III-a a foii de
concurs, înainte de distribuirea în săli a testului standardizat. Pagina respectivă NU se
sigilează/secretizează
✓ Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor
cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.
✓ Pentru fiecare item, răspunsul considerat corect de către candidat va fi marcat prin
umplerea pătratului corespunzător (ex. Răspuns corect ). Alte modalități de marcare a
răspunsului (ex. X) nu vor fi luate în considerare în etapa de evaluare. Candidații vor utiliza
doar pix cu pastă de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.
✓

Fiecare item are UN SINGUR răspuns.

✓
După ce semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în
vederea participării la etapa de evaluare a testului.
✓
Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea testului, pe baza
unei declaraţii, predă testul şi părăseşte sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului

cu subiecte. În acest caz, testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat
RETRAS.
✓
Tentativa de fraudă sau frauda atrage după sine eliminarea candidatului din concurs şi
pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în
învăţământul preuniversitar.
AFIȘAREA REZULTATELOR se va realiza cu respectarea opțiunii candidaților care, în
cererea de înscriere, au solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal;
NOTELE obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea
resultatelor. CONTESTAȚIILE de adresează președintelui comisiei de organizare a
concursului și se depun la registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Str.
Icoanei nr. 19, sector 2, București sau pe adresa de email office@ismb.ro.

