Nr

3191 din 20.05.2021
PRECIZĂRI
pentru candidaţii care s-au înscris în perioada 11-17 mai 2021 în vederea ocupării unui post
didactic pentru anul şcolar 2021-2022

Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru
ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar numai
după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
Datele din fişele de înscriere ale candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aplicația TITULARIZARE 2021; ele vor fi afișate pe site-ul
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.
21 mai 2021
Verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale
candidaţilor se face în perioada:
24-26 mai 2021
Organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv
pentru candidaţii care solicită susţinerea acestor probe în vederea ocupării unor posturi care necesită
astfel de probe:
Perioada: 24 mai -25 iunie 2021

VALIDAREA FIȘELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI
Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea datelor de înscriere la concurs,
rezultate din documentele personale depuse de către candidați.
Fiecărui candidat la concurs i se generează automat o fișa de înscriere corespunzătoare unui
cod numeric. (fișa de înscriere numărul..)
În acest sens, candidații vor parcurge următorii pași:
1. se va verifica cu atenție publicarea datelor de înscriere pe site-ul www.isjsalaj.ro,
sectiunea TITULARIZARE 2021:

a. numele și prenumele candidatului
b. disciplina de concurs
c. studiile finalizate cu diplomă de către cadrul didactic/candidat, media de
absolvire a studiilor, precum şi date cu privire la pregătirea psihopedagogică
(nivel I, nivel II, ....)
d. tipurile de avize şi atestate dobândite de către cadrul didactic/candidat (aviz
culte, aviz învățământ particular, .... alternativa Step By Step, ....)
e. vechimea în învăţământ a cadrului didactic/candidatului (dacă este cazul)

f. gradul didactic al cadrului didactic/candidatului şi nota/media obţinută la
gradul didactic (dacă este cazul)

g. …
2. dacă toate datele înregistrate sunt corecte, candidatul va completa o declarație conform
modelului ” Model declaratie validare date corecte” și împreună cu copia CI/BI se va
trimite pe adresa de mail titularizare.2021.sj@gmail.com până cel târziu în data de
26 mai 2021 ora 15.
3. Candidatul care observă erori în datele afișate pe site-ul ISJ Sălaj informează, în scris
comisia județeană, completând ” Model declaratie erori fise inscriere concurs”, în
vederea corectării acestora până cel târziu la data de 26 mai 2021 ora 15.00.
Informarea va conține erorile identificate de candidat și va fi trimisă împreună cu o
copie a CI/BI pe adresa de mail titularizare.2021.sj@gmail.com
4. Corecțiile făcute pe baza înregistrărilor candidaților se vor publica în 28 mai 2021 ora
12.00 astfel încât dacă mai există erori, acestea să poată fi semnalate pe adresa de mail
titularizare.2021.sj@gmail.com
5. Candidații care au sesizat erori, după rezolvarea acestora, vor trimite declarația ”model
declarație date corecte”, pentru a confirma corectitudinea datelor înregistrate.
6. Declarațiile candidaților, vor reprezenta pentru fiecare candidat în parte, validarea prin
semnătură a înscrierii.
7. Listele candidaților înscriși, publicate în 28 mai 2021, vor conține și mențiunea fișa
validata DA/NU . Candidații care nu vor trimite, conform indicațiilor de mai sus,
dovada corectitudinii datelor de înscriere, nu vor avea fișele de concurs validate.!!!!!
8. Model declaratie validare date corecte sau ” Model declaratie erori fise inscriere

concurs”,

si

buletinul

de

identintitate

nume_prenume_candidat_fisa_nr____

salvate

sub

denumirea

vor fi semnate de candidati,

vor fi scanate sau fotografiate, si trimise pe adresa de mail titularizare.2021.sj@gmail.com
Nevalidarea de către candidat a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage
după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.
În data de 21 mai 2021:
Se afişează, pe site-ul inspectoratului şcolar şi la avizierul inspectoratului școlar:
▪ lista candidaților înscriși;
▪ lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei, înscris(e) la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă
nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate în anul şcolar 2019-2020,
conform prevederilor art. 62 alin. (13);
▪ lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate pe durata de viabilitate a postului
aceste cadre didactice, conform prevederilor art. 62 alin. (13);

COMISIA DE MOBILITATE

