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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
DECLARATE  VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE  ÎNVĂŢĂMÂNT

PREUNIVERSITAR9
SESIUNEA 29 IULIE 2020

PROCEDURA
PRIVIND ACCESUL PROFESORILOR ASISTENŢI CU ATRIBUŢII DE

SUPRAVEGHERE ŞI A CANDIDAŢILOR PENTRU PARTICIPAREA LA PROBA
SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI NAŢI0NAL DE 0CUPARE A

POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2020
LA CENTRUL DE CONCURS NR.l -

COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA

1.           Dispozitii generale:

[4mJ.  Prezenta  procedură  reg]ementează  modalitatea  de  acces  a  profesori]or  asistenţi  şi  a
candidaţilor   la   proba   scrisă   din   cadrul    Concusului   naţional    de   ocupare    a   posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea
2020 la Centrul de concurs nr.1

Ar42.  Scopul  procedurii este  de  a  stabili   modul  de  desfăşuare   a  activităţii   de  acces   a

personalului  didactic  şi  al  candidaţilor  la  proba scrisă din cadrul Concusului naţional de
ocupare  a  posturilor  didactice/catedrelor  declarate  vacante/rezervate  din  unităţile  de  învăţământ

preuniversitar, sesiunea 2020, la Centrul de concurs nr.3 - Co/egi.w/ Eco#o"i.c a/ Banaf#% Monf&#
Reş!ţo, în vederea asigurării prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2, conforin
Ordinului MEC 4267/18.05.2020.

11.         Pregătirea spaţiilor în care se vor desf iăşura activităţi specif i.ce..

Ar/.3.   Personalul     de   întreţinere   va  realiza  (cu  minim   24   ore  ^maintea  examenului)
dezinfectarea cu substanţe biocide, pe bază de clor sau alcool, a coridoarelor, sălilor de lucru
pentm  comisie,  a    grupurilor   sanitare   şi   a   sălilor   de   examen     (mobilier,  pardoseală,
echipamente IT).
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III. Accesul în centrul de concurs: 

Art.4. Pentru a intra în Centrul de concurs se vor parcurge următoarele 
etape: 
a) parcursul prin curtea școlii, până la intrarea în centru:  se va realiza pe un traseu bine 

delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; 
b) la intrarea în centru, cadrele medicale desemnate să asigure asistența medicală pe 

întreaga durată a concursului, vor măsura temperatura profesorilor asistenți și a 
candidaților (care nu trebuie să prezinte o valoare egală sau mai mare de 37,3oC,  
măsurată de trei ori într-un interval de maximum 5’), rezultatul fiind înregistrat pe 
tabelele asistenților medicali și se va semna de luare la cunoștință; 

c) în situația în care, un candidat/ profesor asistent are temperatura egală sau mai 
mare de 37,3oC, măsurată de trei ori într-un interval de maximum 5’, nu i se va 
permite accesul în Centrul de concurs, pentru a participa la proba scrisă, și va fi 
consemnat pe lista de prezență, care va fi arhivată la documentele comisiei; 

d) Candidații/profesorii asistenți care primesc acceptul de a intra la proba scrisă, în 
urma efectuării termometrizării,  se vor dezinfecta pe mâini şi apoi își vor pune pe 
față, în mod obligatoriu, mască medicală, achiziție proprie;  

e) la intrarea în centru vor fi asigurate materiale de protecție (covorașe  dezinfectante, 
substanțe  dezinfectante pentru mâini, prosoape  de hârtie, etc.); 

f)  candidații vor fi însoțiți  de către un profesor asistent de la ușa de acces în centru, 
la sala de bagaje și până în sala în care este repartizat; 

g) Toți cei implicați în acest concurs vor purta masca de protectie pe toată durata 
activităților; 

h) Accesul profesorilor asistenți va realiza în intervalul orar 6:45 – 7:00, prin 
cele 2 uși de acces din centrul de concurs, după o planificare orară, anexă la 
prezenta procedură, ce  v a  f i  a f i ș a t ă  l a  av i z i e ru l  c en t ru l u i  ș i  pe site-ul 
Inspectoratului Școlar Judeţean Caraș-Severin la adresa www.isjcs.ro,  secțiunea, 
titularizare 2020 – proba scrisă;  (ANEXA 1)  

i )  Accesul candidaților se va realiza în intervalul orar 7:30 – 8:15, prin cele 2 uși 
de acces din centrul de concurs, după o planificare orară, în ordinea 
crescătoare a numărului atribuit sălii, de la parter spre etaj, anexă la prezenta 
procedură, ce  v a  f i  a f i ș a t ă  l a  av i z i e ru l  c en t ru lu i  ș i  pe site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Caraș-Severin la adresa www.isjcs.ro,  secțiunea, titularizare 2020 
– proba scrisă;  (ANE XA 2)  

 

IV. Dispoziții finale:  

Art.5. În vederea bunei desfășurări a etapei de acces a asistenților/candidaților, 
comisia din centrul de concurs, va realiza instructajul profesorilor asistenți și se va 
asigura că toate prevederile prezentei proceduri vor fi respectate. 
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