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  În atenția candidaților înscriși la concursul/testarea județeană 
pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate 
 
 

Testare necalificați 
 

Proba scrisă din cadrul testarii pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate (candidați necalificați), sesiunea 2022, se va susține marți, 30 august 2022, la 

LICEUL TEHNOLOGIE DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”TEREZIANUM” SIBIU (str. Postăvarilor, 

nr. 18), începând cu ora 09.00.  

La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot 

prezenta şi persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 

Accesul candidaţilor în centrul de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00.  

Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot 

susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a 

lucrărilor este de 3 (trei) ore. 

Interviul din cadrul Testării personalului fără studii corespunzătoare postului se va desfăşura 

în data de 30 august 2022 la COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”TEREZIANUM” 

SIBIU, începând cu ora 14,30, conform unui grafic care va fi afișat la centrul de examen la ora 12.00.  

  

 

Concurs județean calificați 
 

Proba scrisă din cadrul concursului județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate (candidați calificați), sesiunea 2022, se va susține în data de 30 august 2022, la 

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”TEREZIANUM” SIBIU (str. Postăvarilor, 

nr. 18), începând cu ora 09.00. 

Accesul candidaţilor în centrul de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00.  

Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot 

susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a 

lucrărilor este de 4 (patru) ore. 

 

 

La prezentarea în centrul de concurs, candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea de 

identitate/adeverinta identitate/ paşaportul în termen de valabilitate. În mod excepțional, accesul se 

poate face și în baza permisului de conducere sau cărții de alegător.  

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 şi asistenții supraveghetori/profesorii asistenţi 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 
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comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea 

examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.  
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