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Precizări privind înscrierea la concursul naţional de ocupare a 

posturilor sesiunea 2022 
 

 Concursul național constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului 

didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin 

ordin al ministrului educației, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se 

evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. 

 Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de proba 

practică, se desfășoară conform anexelor nr. 4 și 6-12 și se evaluează prin note de la 10 la 1. 

 Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 

(cinci) nu pot participa la proba scrisă. 

 La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

unitățile de învățământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc 

condițiile de studii și de pregătire psihopedagogică prevăzute de prezenta Metodologie, care au 

capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei 

profesionale, sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției 

didactice și nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă. Nu au dreptul 

să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situații: 

a) nu prezintă un document medical emis de un medic de medicină a muncii/cabinet de 

medicină a muncii din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu 

funcția didactică; 

b) au fost condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție 

în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură 

consecințele condamnării; 

c) au fost sancționate, pe parcursul anului școlar curent sau în ultimii 2 (doi) ani școlari 

încheiați, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani 

depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2022, la centrul de înscriere 

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

este cazul. 

 Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul 

preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învățământului superior, 

postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările 

corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanță cu Centralizatorul 

și care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele și atestatele suplimentare pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize și atestate, conform prezentei 

Metodologii.  



  
 
 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

                                         

 Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul 

preuniversitar, proba scrisă se susține în specializarea/ specializările postului/catedrei, 

conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs. 

 Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preșcolar și primar 

din unitățile de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale, 

proba scrisă se susține după cum urmează: 

a) în învățământul preșcolar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în 

care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, 

în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării activităților în limba maternă în 

care urmează să se facă predarea și metodica predării activităților în limba română în 

învățământul preșcolar, în pondere egală, precum și subiecte de pedagogie preșcolară, 

traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, elaborate pe baza 

programelor specifice de concurs pentru educatoare/institutori/profesori pentru 

învățământ preșcolar 

b) în învățământul primar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în 

care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, 

în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării limbii și literaturii 

materne/comunicării în limba maternă în care urmează să se facă predarea, metodica 

predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării 

matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar, în pondere egală, 

precum și subiecte de matematică și pedagogie școlară, traduse în limba maternă în care 

urmează să se facă predarea, în pondere egală, elaborate pe baza programelor specifice 

de concurs pentru învățători/institutori/ profesori pentru învățământ primar 

 Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program 

intensiv și/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, 

coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), clase/grupe 

de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și 

ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a 

comunicațiilor, de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile 

copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul 

probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4 

și 6-12. 

 Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă 

orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție 

cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidații care susțin proba 

scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în 
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limba minorității în care urmează să se facă predarea, candidații care au finalizat cu diplomă 

studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, 

precum și candidații care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă 

predarea. Rezultatul probei orale de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă 

predarea se consemnează prin „admis” sau „respins”. Această probă se înregistrează audio-

video. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4 . 

 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. 

Fac excepție candidații pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba 

română” sau „Limba și literatura română”, candidații 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. Rezultatul probei orale de cunoaștere a limbii române se consemnează 

prin calificative „Admis/Respins”. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4 . 

 Cadrul didactic cu statut de angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei, anterior înscrierii la concurs, care participă la concursul național pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar, sesiunea 2022 și obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată 

conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe 

postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile în care consiliul de 

administrație/consiliile de administrație al/ale unităților de învățământ confirmă, prin 

adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puțin 

4 (patru) ani școlari și poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la 

dosarul de înscriere la concursul național de către candidat. În situația în care cadrul didactic 

angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține media de repartizare minimum 

7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obține cel puțin media de repartizare 

minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră. 
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