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CONCURSUL / TESTAREA LA NIVEL JUDETEAN - SESIUNEA 2020  

 

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  

 

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  

La înscriere, candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea 

acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială. Depunerea documentelor de 

înscriere se face în perioada 26 - 28 august 2020, intervalul orar 9,00 – 14,00, la sediul 

Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, situat la ADRESA: Calea Domnească, nr. 127, 

Târgoviște.  

II. PROBA SCRISĂ / INTERVIUL  

Proba scrisă și interviul vor avea loc în data de 01.09.2020, la LICEUL DE ARTE 

“BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, situat la adresa: Strada Locotenent Pârvan Popescu, nr. 

60, Târgoviște. 

Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport 

sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea 

identității.  

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI 

PÂNĂ LA ORA 8.15. LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 

9.00.  
Durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru concursul județean, 

respectiv 3 (trei) ore pentru testarea județeană. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală 

sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.  

Candidaţii 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 comunicarea la distanţă, 

precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de 

legalitate, echitate şi obiectivitate. 

Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: titularizare@isj-db.ro, în 

data de 02.09.2020, până la ora 16:00. Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face 

prin răspuns la mesajul transmis. 

 

 

Preşedinte Comisie de mobilitate 

Inspector şcolar general adjunct, 

Prof. Aurora Cătălina HOMEGHIU 

 


