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CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/ 

REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROBA SCRISĂ:  

1. SUPLINITORI NECALIFICAȚI: 29.08.2022 

2. SUPLINITORI CALIFICAȚI: 30.08.2022 

 

INTERVIU SUPLINITORI NECALIFICAȚI 

30.08.2022 

CENTRUL DE CONCURS NR. 1 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.3, SLOBOZIA (Bulevardul Unirii 14, Slobozia) 

 
PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI, 

INSPECTOR ȘCOLAR,  

PROF. STATE NORA FLORENȚA 
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Candidații vor fi prezenți la centrul de concurs:  

 

LUNI, 29.08.2022 – proba scrisă suplinitori necalificați 

în intervalul orar 7:30 – 8:15 
Intrarea în centrul de concurs se face pe baza unui act de identitate (buletin, carte/adeverință de 

identitate/ pașaport) 

Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 3 ore 

 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI, 

INSPECTOR ȘCOLAR,  

PROF. STATE NORA FLORENȚA 

 



 

                          INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA 
                            Str.Lacului, Nr.19, Slobozia, Ialomiţa, Tel.0243/231825,Fax:0243/236636 
                            e-mail:secretariat@isjialomita.ro, web: http://www.isjialomita.ro 

 

 

 

MARȚI, 30.08.2022 

 proba scrisă suplinitori calificați 

Proba scrisă pentru suplinitori calificați începe la ora 9.00 și durează 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI, 

INSPECTOR ȘCOLAR,  

PROF. STATE NORA FLORENȚA 
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ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR 

(Extras din Procedura nr. 29917/28.06.2022 a DGMRURS și CNPEE) 

➢ Candidații vor fi prezenți la centrul de concurs miercuri, 29-30.08.2022, cel mai devreme la ora 

7.30, cel mai târziu la ora 8.15 

➢ Intrarea în centrul de concurs se face pe baza unui act de identitate (buletin de identitate, carte de 

identitate/carte de identitate provizorie/ pașaport sau în mode excepțional, pe baza permisului de 

conducere sau a cărții de alegător). 

➢ Candidații predau toate obiectele personale la sala de bagaje. 

➢ După predarea obiectelor personale, candidatii se îndreaptă către sala de concurs în care sunt 

repartizați. 

➢ Nu este permis accesul în sala de examen cu obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, 

poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte 

discpozitive/ mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte 

obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, 

echitate și obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche 

(elină) și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”. 

➢ Candidații care nu sunt în sală la deschiderea plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține 

proba scrisă.  

➢ Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, 

decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare. 

➢ Candidații care, din motive de sănătate, sunt obligați să părăsească sala de examen pot solicita 

anularea lucrării, pe baza unei declarații. Candidații care renunță din proprie inițiativă la examen 

pot solicita anularea lucrării scrise pe baza unei declarații și părăsesc sala după cel puțin 1,5 ore 

(necalificați) și 2 ore (calificați) de la deschiderea plicului cu subiecte. 

➢  Candidații nu au dreptul de a părăsi sala de concurs având asupra lor subiecte de concurs, 

foi tipizate,  ciorne. 

➢ Candidații care în timpul desfășurării probei scrise/interviu sunt surprinși copiind, transmițând 

soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor 

enumerate 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 profesorii asistenți care asigură 

supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeași 

măsură se aplică și pentru orice tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs pentru 

fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 

2022-2023. 

➢ Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 3 ore, suplinitori necalificați și 4 ore, suplinitori 

calificați. 

➢ Candidații au obligația de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; 

desenele/ graficele se pot realiza și cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor 

de scris (pix, stilou) a căror cerneală se poate șterge.  
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➢ Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie 

orizontală, iar schemele/ desenele cu o linie oblică. 

 

➢ Candidații completează, cu majuscule, pe foaia tipizată, denumirea disciplinei de concurs, copiind 

formularea din subiectul primit. 

 

➢ Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de 

învățământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, 

precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină 

anularea lucrărilor scrise. 

➢ Candidații sigilează lucrările scrise, în prezența asistenților din sală. 

➢ După ce finalizează redactarea lucrării, în prezența asistenților din sală, fiecare candidat 

numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, 

în spațiul dedicat, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise. 

➢ După finalizarea redactării lucrărilor, candidații predau lucrările scise, subiectul, ciornele  

neutilizate, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menționând numărul de pagini scrise. 

➢ În sală rămân cel puțin trei candidați până la predarea ultimei lucrări. 

➢ La finalizarea probei scrise, candidații nu au dreptul de a părăsi sala de concurs având asupra lor 

subiecte de concurs, foi tipizate, ciorne. 

➢ Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării și 

la eventualele contestații. 

➢ Președintele comisie din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care: 

• Pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive vizibile constatate la preluarea 

lucrării. 

➢ Lucrările scrise anulate nu se transmit pentru evaluare. 

➢ Baremele de evaluare pot fi consultate după finalizarea probei scrise. 

➢ Rezultatele inițiale se afișează în data de 30.08.2022, la centrul de concurs.  

➢ Contestațiile se depun la ISJ Ialomița în perioada 30-31 august 2022, personal de către candidat 

sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original, sau electronic 

(scanat) pe adresa de e-mail  mobilitate@isjialomita.ro; contestația va fi însoțită de  o copie a 

CI/BI.  

a) În data de 30 august 2022, contestațiile se depun, în scris, până la ora 21:00; 

b) În data de 31 august 2022 contestațiile se depun, în scris, între orele 8.00-9.00. 

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați. Modelul de contestare a notei va fi postat pe 

site-ul www.isjialomita.ro și va fi disponibil la sediul ISJ Ialomița.  

➢ Rezultatele finale se afișează în data de 31.08.2022 la centrul de concurs. 

 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DIN CENTRUL DE CONCURS 

INSPECTOR ȘCOLAR, 

PROF. GOȚEA IONUȚ ADRIAN 

 
 

mailto:mobilitate@isjialomita.ro

