
 

Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 
 Cod poștal, 080474 

Tel: 0246/ 214255 

Fax:  0246/ 214255 
www.isjgiurgiu.ro 

E-mail: isjgiurgiu@yahoo.com 

 

 

 

Anunț  

privind concursul și testarea județeană  de ocuparea posturilor 

vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 01.09.2020 

 

1) Proba scrisă din cadrul Concursului și a testării județene  de ocupare a 

posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar la nivelul 

județului Giurgiu se desfășoară în Centrul de concurs desemnat Liceul 

Tehnologic”ION BARBU” Giurgiu,  strada 1 Decembrie, nr.83, din Giurgiu. 

 

2) Desfășurarea probei scrise: 01.09.2020 
 

3) Intrarea candidaților în centrul de concurs se face pe baza B.I./C.I., cu instrumente 

de scris de culoare albastra(care nu se sterge), instrumente pentru desen, apa. 
 

NU ESTE PERMISA INTRAREA CANDIDATILOR IN CENTRUL DE 

CONCURS CU ALTE BAGAJE ! 

 

Accesul in centrul de concurs se realizeaza în intervalul orar  7,30-8,30   

(01.09.2020) 

 

a) Pentru candidații calificați proba scrisă se desfășoară în  

intervalul orar 900- 1300 

b) Pentru candidații necalificați proba scrisă se desfășoară în  

intervalul orar  900- 1200 

apoi începând cu ora 1400 se susține proba interviului în Ṣcoala 

Gimnazială"Savin Popescu" strada 1 Decembrie, nr.83, din Giurgiu. 
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4) Rezultatele se afișează la centrul de concurs în data de 01.09. 2020  

5) Contestațiile se primesc la secretariatul Inspectoratului Ṣcolar Județean 

Giurgiu, strada Doctor Ion Munteanu, nr.3, Giurgiu în data de 

 2 septembrie între orele 10-13 

6) Rezultatele finale după contestații se afișează la Centrul de concurs și pe  

site-ul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, în data de 03.09.2020. 

7) Repartizarea candidaților calificați se realizează în data de 7 septembrie 2020, 

începand cu ora 9, în limita orelor/posturilor vacante 

8) Repartizarea candidaților necalificați se realizează în data de 7 septembrie 2020, 

începand cu ora 12, în limita orelor/posturilor vacante 

Președintele comisiei de organizare si desfășurare  

a concursului județean calificați/testării necalificaților 
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