
72 de candidati s-au retras la titularizare
Pentru cele 100 de posturi titularizabile de la Sibiu s-au inscris 1.019 candidati, din care 890 au intrat in
salile de examen. "Examenul s-a desfasurat fara incidente, niciun candidat nefiind eliminat", precizeaza
Elena Gabos, inspector scolar general adjunct. Dintre cei care au ales sa sustina examenul, 73 s-au retras,
unul din motive medicale, iar ceilalti 72, pentru ca au considerat gradul de dificultate al subiectelor ca
fiind mult prea mare. Candidatii care considera ca nu se pot descurca onorabil la rezolvarea subiectelor au
la indemana o "portita" in metodologie, care le permite sa solicite, prin declaratie scrisa, anularea lucrarii,
cu conditia sa paraseasca sala la cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte. 
  
  11 centre nationale de evaluare 
  
  Pentru evaluarea lucrarilor scrise s-au constituit 11 centre zonale de evaluare pe discipline in care
functioneaza, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise. Unul dintre
aceste centre este in judetul Sibiu, unde se corecteaza lucrarile educatoarelor de limba romana din
intreaga tara. Securizarea lucrarilor, in vederea corectarii acestora, se face prin cod de bare specific
fiecarui candidat. 
  
  Rezultate pe 16 iulie 
  
  Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat
concursul, in data de 16 iulie. inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a
contestatiilor (in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor) are loc in intervalul 16 - 18
iulie, iar afisarea rezultatelor finale obtinute de candidati are ca termen data de 20 iulie. Etapa I de
repartizare - repartizarea in sedinta publica, la nivel de centru de concurs/unitate de invatamant, a
candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte), pe posturile didactice/catedrele vacante
titularizabile se realizeaza in perioada 21-22 iulie 2010. 
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