
   

 

ANUNȚ 

În atenția candidaților participanți la concursul național de ocupare a 

posturilor didactice – 29 iulie 2020 

 

 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 șterge. 

 candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau 
greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, 
administrativ, poştă”. 

 legitimarea candidaților se face pe baza buletinului/cărții/ 
adeverinței de identitate sau a pașaportului. în mod excepțional, 
identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de 
conducere sau a cărții de alegător. 

 candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau 
materiale din următoarele categorii : genți, poșete, ziare, reviste, cărți, 
caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte 
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. 

 materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de 
depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs. 

 candidații care introduc în sala de concurs materiale nepermise, 
din categoria celor menționate anterior sau compatibile cu acestea, 
chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt 
eliminați din concurs 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 2020-
2021. 

 având în vedere situația epidemiologică actuală determinată de 
răspândirea sars-cov-2, pentru protejarea candidaților și a personalului 
implicat în organizarea și desfășurarea concursului, accesul în 
perimetrul centrului de concurs la proba scrisă se face cu respectarea 
normativelor și a precauțiilor universal valabile, inclusiv obligația de a 
purta mască, de la intrarea în perimetrul centrului de concurs și până la 
ieșirea din centru. 
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