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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 2022, este            

09 - 17 mai 2022. 

Dosarele vor fi preluate la COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA, după 

următorul program: 

- luni  09.05.2022 de la 1000 - 1600 

- marţi  10.05.2022 de la 800 - 1600 

- miercuri  11.05.2022 de la 800 - 1600 

- joi   12.05.2022 de la 800 - 1600 

- vineri  13.05.2022 de la 800 - 1400 

- luni  16.05.2022 de la 800 - 1600 

- marţi  17.05.2022 de la 800 - 1600 

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

 Cadrele didactice care în anul școlar 2021-2022 au statutul de angajat pe durata de viabilitate a 

postului, conform prevederilor art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare care participă la proba scrisă a concursului național-sesiunea 2022; 

 Cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific şi continuitate la 

detaşare la cerere în anul școlar 2022-2023; 

 Cadrele didactice care solicită prelungirea contractului individual de muncă conform art.87 din 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2022—2023, OME nr. 5578/2021; 

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

obţinute la concursurile de ocupare a posturilor din sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 

2016.  

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

www.isjbihor.ro la secţiunea Resurse - Metodologie – Metodologie 2022-2023 - Modele de cereri. 

 Cazierul judiciar şi Certificatul de integritate comportamentală vor fi solicitate de către candidaţi 

Inspectoratelor Judeţene de Poliţie. 

Adeverinţa medicală trebuie eliberată de un medic de medicină a muncii/cabinet de medicină a 

muncii din care să reiasă faptul că sunteţi apt(ă) pentru a preda în învăţământ. 

 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. 

 Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au 

înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor 
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respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi 

atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, 

conform prezentei Metodologii.  

 Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de 

definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022, se poate folosi numai 

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti 

în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ. În acest sens, în perioada 

9-17 mai 2022, se va depune de către candidat o solicitare la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 

Bihor anexând copii ale proceselor verbale de la inspecțiile susținute certificate pentru conformitate cu 

originalul de către directorul unităţii de învățământ. 

 Adresa de email pusă la dispoziţia candidaţilor pentru a transmite contestațiile sau alte solicitări 

privind organizarea și desfășurarea concursului este titularizare@isjbihor.ro. 

 

Notă: Validarea cererilor se va face: 

În perioada 18 – 20 mai 2022, pentru seria anterioară după următorul program: 

- miercuri  18.05.2022 de la 900 - 1600 

- joi   19.05.2022 de la 800 - 1600 

- vineri  20.05.2022 de la 800 – 1400 

 

În perioada 6 – 8 iulie pentru seria curentă (2022) după următorul program: 

- miercuri  06.07.2022 de la 900 - 1600 

- joi   07.07.2022 de la 800 - 1600 

- vineri  08.07.2022 de la 800 - 1400 

 

 

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

                  prof. Florica Anca ŞANDRA 
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