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INFORMAȚII UTILE CANDIDAȚILOR  

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR 

VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE 

STAT  DIN 15 octombrie 2021 

 

 La proba scrisă din data de 15 octombrie 2021, accesul candidaților în sălile 

de concurs se va face în intervalul orar 9
00

 - 9
30

.  

 Se vor legitima cu buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport. În mod 

excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de 

conducere sau a cărții de alegător. 

 În vederea respectării regulilor igienico-sanitare și a celor de distanțare 

socială impuse în perioada de alertă, pentru prevenirea infecției cu virusul 

SARS-COV 2, candidații vor urma întocmai indicațiile cadrelor medicale și 

prevederile procedurilor specifice, pe toată durata prezenței în centrul de 

concurs. 

 Candidaţilor nu le este permis accesul în sala de concurs cu obiecte sau 

materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, materiale 

informative și de calcul (cărţi, caiete, notițe etc.), mijloace electronice, 

telefoane mobile sau alte mijloace care facilitează/intermediază comunicare 

la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează 

desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. 

Toate materialele și obiectele nepermise, menționate la pct. (5), vor fi depuse 

în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de 

concurs sau până la începerea probei.  

 Încălcarea aspectelor menționate la punctul anterior va fi considerată 

tentativă de fraudă sau fraudă, care atrage după sine eliminarea candidatului 

din concurs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcție de conducere, 

îndrumare și control în învățământul preuniversitar, pentru o perioadă egală 

cu aceea a două mandate. 

 Răspunsurile considerate corecte de către candidat sunt marcate prin 

umplerea pătratului corespunzător din grilă. Astfel, pătratul plin „■“ 

simbolizează răspunsul considerat corect de către candidat, iar pătratul gol 
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„□“ simbolizează răspunsul considerat greşit de către candidat. Orice alte 

simboluri nu se iau în considerare la evaluarea testului. 

 Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră care nu se 

șterge.  

 Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate 

intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea și semnează de predare. În 

cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el 

este însoțit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de 

examen; în această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 

prelungit.  

 Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte 

pierd dreptul de a participa la concurs. 

 Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea 

lucrării, pe baza unei declarații; în această situație, candidații predau testul și 

pot părăsi sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu 

subiecte. 

 În situația descrisă mai sus, lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici 

candidații respectivi se consideră retrași.  

 Durata alocată rezolvării testului-grilă est de 120 de minute.  
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