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ANUNŢ 
Perioada de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional de ocupare a 

posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoţiei 2020, este            

09-16 iulie 2020.  

Dosarele vor fi preluate la COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA”, după următorul program:  

- în fiecare zi de la 800 - 1600, vineri de la 800 - 1400  

- joi 09.07.2020 de la 1000 - 1600 

În aceeaşi perioadă şi locaţie se pot depune dosare de către următoarele categorii de personal: 

 Cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere în anul școlar 2020-2021; 

 Cadrele didactice care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare 

obţinute la concursurile de ocupare a posturilor din sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 

2014.  

Pentru toate categoriile menţionate mai sus, cererile tip pot fi descărcate de pe site-ul 

www.isjbihor.ro la secţiunea Resurse - Metodologie – Metodologie 2020-2021 - Modele de cereri. 

Precizări 

 Candidaţii care au depus dosare de înscriere la concursul naţional în ultimii 3 ani 

depun/transmit pentru înscrierea la concursul naţional, sesiunea 2020, la centrul de înscriere 

cererea-tip însoţită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este 

cazul. 

 Termenul de afişare a datelor de înscriere ale candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2020, 

înregistrate în sistemul informatic pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor este 17 iulie 

2020. Candidaţii care observă erori în datele de înscriere afişate, informează în scris, prin poştă 

electronică, inspectoratul şcolar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 

2020, ora 15.00. Adresa de e-mail la care puteţi semnala eventualele erori din sistemul 

informatic este resurse@isjbihor.ro 

 Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate 

la clase/grupe speciale de limbi straine cu program intensiv şi/sau bilingv sau clase/grupe cu 

predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a 

limbii moderne/ minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice 

titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidatii care susţin proba scrisă specifică pentru 

ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care 

urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu 

specializarea în limba minorităţii în care urmează sa se facă predarea, precum şi candidaţii care 

au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii în care urmează sa se facă predarea. 
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 Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi 

solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu 

predare în limba româna susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac 

excepţie candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau 

„Limba si literatura română”, candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi 

candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar 

sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română. 

 Probele orale/intensiv/bilingv se organizează şi se desfăşoară în perioada 17-21 iulie 2020. În 

perioada 17-21 iulie 2020 pot susţine probe orale/intensiv/bilingv şi cadrele didactice titulare 

aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate 

pentru detaşare în interesul învăţământului. 

 Candidaţii care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judeţ sau în 

municipiul Bucureşti, diferit de cel în care au susţinut proba scrisă depun/transmit cererea la 

inspectoratele şcolare din judeţele/municipiul Bucureşti în care aceştia doresc repartizarea şi 

transmit informarea în scris la inspectoratul şcolar din judeţul/municipiul Bucureşti în care au 

susţinut proba scrisă că solicită repartizarea în alt judeţ. 

 

 Documentele de la punctele 13 şi 14 din cererea de înscriere la concursul naţional, respectiv: 

Cazierul judiciar, în original şi Certificat/adeverinţă de integritate comportamentală, în original se pot 

depune şi la unitatea de învăţământ, la data prezentării pentru încheierea contractului individual de 

muncă, în situaţia în care acestea nu sunt anexate la cerere în perioada de înscriere la concursul naţional. 

 De asemenea, candidaţii care se înscriu la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ 

catedrelor vacante/ rezervate, să aibă calculată media de departajare conform Anexei 15 din metodologie. 

 

  Inspector şcolar general adjunct            Inspectori şcolari pentru  
           prof. dr. Horea ABRUDAN      managementul resurselor umane 
             prof. Emil FLOREA 

               prof. Iuliu Cristian DRAGOMIR 


