
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 

Str. Alexandru Cazaban nr. 48, 410282, tel./fax. 0359405617 

e-mail: lic_cobra@yahoo.com 

web: http://cobra.rdsor.ro 

 

Nr. înreg. 1660 din 11.10.2021 

Afișat pe site-ul școlii, 

luni, 11.10.2021, ora 10:00 
 

ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI VACANT DE PEDAGOG ȘCOLAR 

 

 

Proba scrisă va avea loc marți, 12.10.2021, ora 9:00 la sediul Liceului Tehnologic 

”Constantin Brâncuși” Oradea, Str. Alexandru Cazaban, nr. 48, conform calendarului de desfășurare 

a concursului pentru ocuparea postului de pedagog școlar postat pe site-ul unității. 

La proba scrisă participă candidații admiși la proba de selecție a dosarelor. 

Accesul în sala de examen se va face între orele 8:00-8:30 cu respectarea măsurilor de 

siguranță sanitară. 

 Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu: 

- telefoane mobile, căști audio, mijloace electronice de calcul sau de comunicare 

- poșete, sacoșe, rucsacuri 

- notițe, însemnări, rezumate, ciorne 

- orice alt document care ar putea fi folosit pentru rezolvarea subiectelor 
 

Pentru redactarea subiectelor, candidații vor folosi cerneală sau pastă de culoare albastră. 
 

(1) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 

candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a 

buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la 

efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de 

identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi 

absenţi. 

(2) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 

concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre 

membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 

(3) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 

(4) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor 

seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. 

(5) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau 

al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor 

care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 

(6) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 

formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este 

permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a 

altor mijloace de comunicare la distanţă. 
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(7) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (6) atrage eliminarea candidatului din proba 

de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină 

candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în 

procesul-verbal. 

(8) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 

instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. 

Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte 

astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila instituţiei publice 

organizatoare a concursului. 

(9) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea 

lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în 

acest sens. 
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PROGRAMARE PROBĂ SCRISĂ 

la concursul 

pentru ocuparea postului vacant de pedagog şcolar 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

înregistrare dosar 

Obs. 

1. 1541/30.09.2021  

2. 1514/28.09.2021  

3. 1544/30.09.2021  

4. 1545/30.09.2021  

5. 1482/27.09.2021  

 

 

 

Proba scrisă va avea loc marți, 12.10.2021, începând cu ora 9:00 la sediul Liceului 

Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Oradea, Str. Alexandru Cazaban, nr. 48. 

Accesul în sala de examen se va face între orele 8:00-8:30 cu respectarea măsurilor de 

siguranță sanitară. 
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