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 2021, este

11-17 mai 2021.
Dosarele vor fi preluate la

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA,

după

următorul program:

-

marţi
miercuri
joi
vineri
luni

11.05.2021 de la 1000 - 1600
12.05.2021 de la 800 - 1600
13.05.2021 de la 800 - 1600
14.05.2021 de la 800 - 1400
17.05.2021 de la 800 - 1600

În aceeaşi perioadă şi locaţie, se pot depune dosare şi de către următoarele categorii de personal:
 Cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere şi continuitate la detaşare la cerere în
anul școlar 2021-2022;
 Cadrele didactice care solicită prelungirea contractului individual de muncă conform art.87 din
Metodologia-cadru 5991/2020;
 Cadrele didactice care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare
obţinute la concursurile de ocupare a posturilor din sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, sau
2015.
Pentru toate categoriile menţionate mai sus, cererile tip pot fi descărcate de pe site-ul
www.isjbihor.ro la secţiunea Resurse - Metodologie – Metodologie 2021-2022 - Modele de cereri.

Precizări






Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autorităţile de resort, concursul național constă în probă scrisă în profilul postului didactic
solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului
educației și cercetării, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
70/2020.
Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative
„Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații,
rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.
Datele din fișa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în sistemul informatic și se
afișează pe site-ul inspectoratelor școlare la data prevăzută în Calendar.
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 Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin
poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 16 iulie

2021. Adresa de email pusă la dispoziţia candidaţilor pentru a informa comisia de eventualele
erori din fişa electronică este titularizare@isjbihor.ro.











Candidații care depun/transmit cereri de înscriere, însoțite de fișe de înscriere și cărora li se
înregistrează datele de înscriere în sistemul informatic într-un județ sau în municipiul București,
se prezintă la proba scrisă în județul/municipiul Bucureşti în care li s-au înregistrat datele în
sistemul informatic.
Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate
la unităţi de învăţământ având clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau
bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă practică/orală
de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea, cu excepția
cadrelor didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, a candidaților care susțin proba
scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în
limba minorității în care urmează să se facă predarea, a candidaților care au finalizat cu diplomă
studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea,
precum și a candidaților care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă
predarea.
Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și
solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu
predare în limba română susțin o probă orală de cunoaștere a limbii române, cu excepția
candidaților pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba
și literatura română”, a candidaților care au efectuat studiile în alte țări în limba română și
candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar
sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română.
Un candidat poate solicita repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care
nu susține proba scrisă. Această opțiune se exprimă, în scris, la data depunerii/transmiterii
cererii de înscriere la concurs, candidatul precizând judeţul sau municipiul Bucureşti în care se
prezintă la repartizare.
Un candidat poate opta pentru repartizare, într-un singur județ sau numai în municipiul
București, în afara celui în care s-a înscris pentru a susţine proba scrisă.
Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021 şi obţine
media de repartizare minimum 7 (şapte), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată
pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de
administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă
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scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani
şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de
înscriere la concursul naţional de către candidat. În situaţia în care cadrul didactic angajat pe
durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), dar
obţine cel puţin media de repartizare minimum 5 (cinci), rămâne angajat pe durata de viabilitate
a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.
Cazierul judiciar şi Certificatul de integritate comportamentală vor fi solicitate Inspectoratelor de
Poliţie Judeţene de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.
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
prof. dr. Horea ABRUDAN

Inspectori şcolari pentru
managementul resurselor umane
prof. Emil FLOREA
prof. Florica Anca ŞANDRA
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