993 de candidaţi aşteptaţi la examenul naţional de titularizare in Maramures
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Astăzi se va defăşura proba scrisă a examenului naţional de titularizare. Potrivit edu.ro,
examenul va debuta la ora 10.00 în 87 de centre de examen din ţară. La acesta sunt aşteptaţi
să participe cei aproximativ 27.000 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5.00 la inspecţiile
speciale la clasă sau la probele practice desfăşurate în perioada 27 mai - 26 iunie şi care au
validat fişele de înscriere. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată (titularizare), candidaţii
trebuie să obţină minimum nota 7.00 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia
specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioada determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum
nota 5.00. În Maramureş, aproape 1.000 de candidaţi sunt aşteptaţi la acest examen. „993 de
persoane s-au înscris pentru examenul naţional de titularizare. Proba scrisă se va desfăşura la
Colegiul Tehnic «Anghel Saligny» din Baia Mare şi la Şcoala Gimnazială «Lucian Blaga» din
Baia Mare. Avem 103 posturi titularizabile”, a declarat Adriana Meşter, purtător de cuvânt în
cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş. Primele rezultate vor fi afişate în 20
iulie.

Cadrele didactice din Maramureş „supravegheate” de jandarmi

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeşean Maramureş vor asigura măsurile
specifice de ordine publică pe durata Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice /
catedrelor declarate vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar. Astfel, la două centre de
concurs din municipiul Baia Mare organizate la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare,
respectiv Şcoala Gimnazială ”Lucian Blaga” Baia Mare, efectivele de jandarmi vor fi prezente
pentru asigurarea ordinii publice şi protecţiei la / în zona centrelor de concurs şi transportul
lucrărilor la centrele zonale de evaluare cu ocazia Concursului naţional pentru ocuparea
posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar. De
asemenea, jandarmii vor asigura accesul în instituţiile de învăţământ - centre de concurs,
intervenind pentru soluţionarea eventualelor probleme care pot apărea pe linie de ordine şi
siguranţă publică, în interiorul sălilor, numai la solicitarea expresă a prepedinţilor de
comisii/subcomisii, precum şi restricţionarea accesului în centrele de concurs / sălile unde se

1/2

993 de candidaţi aşteptaţi la examenul naţional de titularizare in Maramures
Miercuri, 15 Iulie 2015 09:05 -

desfăşoară, având acces doar membrii comisiilor şi persoanele stabilite de către Inspectoratul
Şcolar Judeţean Maramureş. Totodată după încheierea concursului, se vor asigura măsurile
specifice de pază şi protecţie pe timpul transportului lucrărilor la centrele de evaluare. E de
precizat e faptul că şefii Jandarmeriei Maramureş menţin o legătură permanentă cu
reprezentanţii instituţiilor şcolare, pentru soluţionarea operativă a oricărui incident ce poate
perturba buna desfăşurare a activităţilor.

Sursa:infoMM.ro

2/2

