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Precizări pentru candidații concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor declarate 

vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 

 

 

 Concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul 

preuniversitar, pentru anul școlar 2021-2022, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile 

art. 64 – 80 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/ 11.11.2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Lista posturilor didactice, a catedrelor vacante și rezervate, complete și incomplete, pentru concursul 

național se publică în data de 10 mai 2021 pe pagina web a Ministerului Educației, secțiunea Titularizare 

2021, pe pagina web a ISJ Ialomița, secțiunea Mobilitatea personalului didactic și se va afișa la sediul ISJ 

Ialomița. 

 Înscrierea candidaților se realizează pe baza cererii – tip, însoțite de documentele solicitate. 

Dosarele candidaților, întocmite conform cererii – tip, se înregistrează la centrul de înscriere de la 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița. Candidații completează atât Fișa de înscriere, pentru introducerea 

datelor în sistemul informatic, cât și cererea/ cererile tip corespunzătoare opțiunii personale de participare 

la proba scrisă a concursului. Înscrierea candidaților se realizează în perioada 11- 17 mai 2021, conform 

programului afișat pe site-ul ISJ Ialomița. 

În această perioadă se înscriu atât candidații absolvenți cu studii finalizate în anii precedenți, cât și 

absolvenții promoției 2021. Absolvenții promoției 2021 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverință 

în original, că sunt în an terminal de studii și că vor susține examenul de absolvire a studiilor în anul 2021. 

În  mod excepțional, absolvenții promoției 2021 (studii medii/ postliceale/ universitare de licență/ 

universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de 

specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire și să valideze fișa de înscriere 

în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. Participarea la proba scrisă de către acești candidați se face numai 

după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică. 

Candidații care depun cerere de înscriere, însoțită de fișa de înscriere și cărora li se înregistrează 

datele de înscriere în județul Ialomița, se prezintă la proba scrisă în județul Ialomița. 
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Verificarea și avizarea dosarelor se face de către comisia județeană de organizare și desfășurare a 

concursului în perioada 12 - 18 mai 2021. Datele din fișa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în 

sistemul informatic și se afișează pe site-ul ISJ Ialomița în data de 21 mai 2021. Conform prevederilor art. 

112 alin (1) din Metodologie, informațiile cu caracter personal care se afișează sunt cuprinse în anexa nr. 3 

la Metodologie. 

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură 

notarială în original, se face în perioada 19 – 20 mai 2021 pentru candidații absolvenți înainte de anul 2021 

care au finalizat studiile, iar în perioada 13 – 16 iulie 2021 de către candidații absolvenți ai promoției 2021. 

În condițiile menținerii stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de 

către autoritățile de resort, candidații nu mai validează fișele de înscriere și optează, în scris, la data depunerii 

cererii de înscriere la concurs, pentru județul/ municipiul București în care se prezintă la repartizare. După 

afișarea datelor candidaților înscriși, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin 

poștă electronică, la adresa de e-mail mobilitate@isjialomita.ro, în vederea corectării acestora până cel 

târziu la data de 16 iulie 2021, ora 15. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele 

publicate sunt corecte și complete. 

Candidații care solicită atât înscrierea pentru concurs, cât și pentru repartizare în baza rezultatelor 

din anii anteriori sau pentru detașare la cerere prin concurs specific (pe baza punctajului), vor depune două 

cereri de înscriere (una pentru concurs și una pentru repartizare în baza rezultatelor din anii anteriori sau 

pentru detașare prin concurs specific) și un singur dosar în care se anexează documentele prevăzute în cele 

două cereri. 

Probele orale/ practice se organizează și se desfășoară în perioada 24 mai – 25 iunie 2021 (inclusiv 

pentru absolvenții promoției 2021). Pe perioada stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind 

adunările publice de către autoritățile de resort, nu se susțin inspecții speciale la clasă și probe 

practice în cadrul concursului național.  

În perioada 11 - 17 mai 2021, candidații se pot înscrie pentru următoarele opțiuni: 

1. Participarea la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2021. 

2. Partciparea la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2021, a candidaților care în anul 

școlar 2020-2021 au statutul de angajat pe durata de viabilitate a postului. 

3. Participarea la proba scrisă  a concursului național, sesiunea 2021 și solicitarea prelungirii 

contractului individual de muncă în anul școlar 2021-2022 (continuitate la suplinire conform 

art. 63 sau art. 87 din metodologie). 

mailto:mobilitate@isjialomita.ro
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4. Prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2021-2022 (continuitate la 

suplinire conform art. 63 sau art. 87 din metodologie), fără participare la proba scrisă a 

concursului național, sesiunea 2021. 

5. Ocuparea unui post didactic în baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 

precedenți (minimum media 7.00 din anii 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015), fără 

participare la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2021. 

6. Ocuparea unui post didactic în baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 

precedenți (minimum media 5.00 din anii 2020, 2019, 2018), fără participare la proba scrisă 

a concursului național, sesiunea 2021. 

7. Transferul pe un post vacant indiferent de viabilitatea postului sau detașare la cerere pentru 

titularii anterior concursului, prin participare la proba scrisă a concursului național, sesiunea 

2021. 

8. Detașarea la cerere pentru titularii anterior concursului, prin concurs specific (pe baza 

punctajului), fără participare la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2021. 

Disciplina de concurs și programa valabilă se stabilesc astfel: 

➢ Candidatul identifică din lista posturilor denumirea postului didactic sau a catedrei 

complete/ incomplete pentru care dorește să candideze și citește toate caracteristicile și 

cerințele postului (inclusiv avize și atestate necesare, după caz); 

➢ Candidatul caută în Centralizator nivelul de învățământ și denumirea postului pentru care 

candidează, apoi verifică dacă studiile sale sunt corespunzătoare pentru ocuparea postului 

respectiv și dacă se regăsesc în coloana „Studii absolvite, cu diplomă, la instituții de 

învățământ acreditate/ autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaților de a se înscrie 

și de a participa la concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar și la 

examenul de definitivare în învățământ”; 

➢ Candidatul verifică în Centralizator dacă specializarea sa, înscrisă în actele de studii și 

nivelul studiilor, corespund cerințelor postului. 

➢ Candidatul găsește în ultima coloană din Centralizator denumirea exactă a Disciplinei de 

concurs pentru proba scrisă și Programa pentru concurs valabilă. 

Proba scrisă se desfășoară în data de 21 iulie 2021 și se susține pe baza subiectelor elaborate de 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în concordanță cu programele pentru concurs, în 

specialitatea postului, aprobate prin ordin de ministru. După primirea subiectelor de către candidați, durata 

de redactare a lucrărilor este de 4 ore.  
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Afișarea rezultatelor inițiale ale probei scrise se face în data de 27 iulie 2021. 

Contestațiile la rezultatele obținute la proba scrisă se înregistrează la ISJ Ialomița, în perioada 27- 

28 iulie 2021. 

Rezultatele finale ale concursului național se afișează în data de 3 august 2021. 

 

 

 

Inspector Școlar General, 

Prof. Mitrea Steluța Iuliana 

       

 

 

Inspectori școlari Managementul resurselor umane, 

Prof. Vasilescu Irina Mădălina 

Prof. Stancu Mariana 


