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Nr. 11818/22.08.2022 

 

Precizări pentru candidații concursului/testării la nivel județean pentru ocuparea posturilor/ 

catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 

 

 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. Alături de cererea de înscriere, candidații completează și fișa de 

înscriere pentru introducerea datelor în sistemul informatic. 

 Cererea tip pentru înscriere se găsește în anexa 14 la Metodologie și este postată și pe site-ul ISJ 

Ialomița, www.isjialomita.ro, secțiunea Mobilitatea personalului didactic.  

 Înscrierea candidaților se realizează în perioada 25-26 august 2022, conform următorului program: 

 Joi, 25 august 2022-interval orar: 9-16 

 Vineri, 26 august 2022-interval orar: 8-10 

 Candidații care au depus dosare pentru concursul național din 13 iulie 2022 vor depune doar 

cererea de înscriere și, eventual documente în completarea dosarului. 

Conform prevederilor art.113 alin. (2) din Metodologie, la toate etapele de mobilitate a 

personalului didactic de predare, candidații/cadrele didactice depun obligatoriu la dosarul de înscriere 

cazierul judiciar, în original. 

Conform prevederilor art. 113 alin. (3) din Metodologie, candidații care care participă la etape de 

mobilitate care presupun încheierea unui nou contract individual de muncă pe perioadă 

determinată/nedeterminată la nivelul unei unități de învățământ, au obligația de a depune la dosarul de 

înscriere certificatul/adeverința de integritate comportamentală. 

Atenție!!! Candidații trebuie să depună la dosarul de înscriere și avizul/adeverința medical(ă), 

emis(ă) de un medic de medicina muncii sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt 

„apt (ă) pentru a preda în învățământ”. (Este obligatorie această exprimare!). 

 

Probele de concurs 

1. Concursul pentru candidații cu studii corespunzătoare postului (calificați) organizat de 

inspectoratul școlar constă în probă practică sau inspecție la clasă în profilul postului didactic solicitat și 

probă scrisă, conform programelor specifice pentru concurs.  

 

http://www.isjialomita.ro/
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Proba scrisă se desfășoară în data de 30 august 2022 (locul desfășurării și ora de începere vor fi 

anunțate în timp util) și se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană de elaborare a 

subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, 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. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% 

în media de repartizare. 

Comunicarea rezultatelor inițiale ale probei scrise se face în data de 30 august 2022. 

Contestațiile la rezultatele obținute la proba scrisă se înregistrează la ISJ Ialomița, în perioada 30-

31 august 2022, după un grafic ce va fi comunicat. 

Rezultatele finale ale concursului județean se afișează în data de 31 august 2022. 

Candidații care nu au susținut probe practice în cadrul concursului național de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor, în data de 13 iulie 2022, vor susține aceste probe în data de 29 august 2022. La aceste 

probe nu se admit contestații. 

Candidații care nu au participat la concursul național sau care nu au obținut cel puțin nota 5 (cinci) 

la inspecția specială la clasă, pot participa la concusul organizat de ISJ și au obligația ca în termen de 30 

de zile de la începerea cursurilor să susțină inspecția specială la clasă. Candidații trebuie să aibă minimum 

nota 5 (atât) la proba scrisă, cât și la proba practică/ inspecția specială. 

2. Testarea pentru candidații fără studii corespunzătoare postului (necalificați) constă în interviu și 

lucrare scrisă. Pot participa și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 

Lucrarea scrisă se va desfășura în data de 29 august 2022, având o durată de 3 ore ((locul 

desfășurării și ora de începere vor fi anunțate în timp util). Nota obținută are o pondere de 2 treimi din 

nota finală. 

Comunicarea rezultatelor inițiale ale probei scrise se face în data de 30 august 2022. 

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

30-31 august 2022, după un grafic ce va fi comunicat. 

Rezultatele finale ale concursului județean se afișează în data de 31 august 2022. 

Interviul se va desfășura în data de 30 august 2022. 

Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5(cinci). 

                                          

INSPECTORI ȘCOLARI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 
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