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PRECIZĂRI 
pentru înscrierea online a candidaţilor la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2021 

 
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

A. cu dosar fizic la centrul de înscriere; 
B. transmiterea dosarului online la adresele de email dedicate centrului de înscriere la 
care este arondată proba de concurs. 

 

A. Dosarele candidaţilor, întocmite în conformitate cu cerinţele Cererilor – tip, se înregistrează la următoarele 
centre de înscriere stabilite de Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, în judeţul Alba: 
 
Centrul de înscriere nr. 1 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ALBA IULIA 
 Adresa: ALBA IULIA, Str. MOLDOVEI Nr.2, Judeţul ALBA 
 Tel. / Fax 0258-811548, email: c1_tit_2021@isjalba.ro 
 Director: Gabriel-Teodor BUCUR (0756-106-610) 

 
Centrul de înscriere nr. 2 
COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE POP MARŢIAN" ALBA IULIA 
 Adresa: ALBA IULIA, Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 11, Judeţul ALBA 
 Tel. / Fax 0258-811468, email: c2_tit_2021@isjalba.ro 
 Director: Mihaela-Ioana BASARABĂ (0758-555-905) 

 
Centrul de înscriere nr. 3 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 
 Adresa: ALBA IULIA, Str. VASILE GOLDIS Nr.14A, Judeţul ALBA 
 Tel. / Fax 0258-821875, email: c3_tit_2021@isjalba.ro 
 Director: Nicolae ANDRON (0743788875) 

 
 
Centrul de înscriere nr. 4 
COLEGIUL NAŢIONAL "HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN" ALBA IULIA 
 Adresa: ALBA IULIA, Bd. 1 DECEMBRIE 1918,  Nr.11, Judeţul ALBA 
 Tel. 0258/835164, email: c4_tit_2021@isjalba.ro 
 Director: Valeriu CERBU (0745-581-614) 

 
Centrul de înscriere nr. 5 
COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA 
 Adresa: ALBA IULIA, Str. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, Nr.2, Judeţul ALBA 
 Tel./Fax 0258-834102, email: c5_tit_2021@isjalba.ro 
 Director: Elena-Mihaela JURCAN (0746-923-827) 

 
 
Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de înscriere este publicată pe site la adresa de internet 
https://personal.isjalba.ro/ 

 
Cererile tip pentru înscriere se găsesc în Anexa nr. 14 la Metodologie şi sunt postate pe site la adresa de internet 
https://personal.isjalba.ro/, unde se găseşte şi Fişa de înscriere. 
Candidaţii completează atât Fişa de înscriere, pentru introducerea datelor în sistemul informatic, cât şi cererea/cererile tip 
corespunzătoare opţiunii personale de participare/neparticipare la proba scrisă a concursului. 

 

https://personal.isjalba.ro/
https://personal.isjalba.ro/
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Înscrierea candidaţilor se face în perioada: 11-17 mai 2021, după următorul program: 

 

 MARŢI, 11 mai 2021 – în intervalul orar 10:00-15:00; 

 MIERCURI, 12 mai 2021 – în intervalul orar 9:00-15:00; 

 JOI, 13 mai 2021 – în intervalul orar 9:00-15:00; 

 VINERI, 14 mai 2021 – în intervalul orar 9:00-14:00; 

 LUNI, 17 mai 2021 – în intervalul orar 9:00-16:00. 

 
Datele din fişele de înscriere ale candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat al Ministerului Educaţiei, aplicația 

TITULARIZARE 2021. 

 

Candidații care depun cereri de înscriere, însoțite de fişe de înscriere şi cărora li se înregistrează datele de înscriere, într-

un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul 

informatic. 

 

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la 

concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor 

depuse în anii anteriori, daca este cazul. 

 

Notă: 
În perioada 11-17 mai 2021 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada 
aprilie-mai 2021. 
În această perioadă (11-17 mai 2021) se înscriu atât candidaţii absolvenţi cu studii finalizate în anii precedenţi cât şi absolvenţii 
promoţiei 2021. 

 
Absolvenţii promoţiei 2021 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii 
şi că vor susţine examenul de absolvire a studiilor în anul 2021. 
 
În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2021 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de 
masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) 
pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de 
înscriere în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00. 
 
Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului 
de pregătire psihopedagogică. 
 

Notă: 
 Candidaţii care din motive obiective nu se pot deplasa la centrele de înscriere în perioada 11-17 mai 2021 (motive 

de sănătate, temperatură peste 37,30C la triajul epidemiologic, izolare epidemiologică la domiciliu, carantină 
epidemiologică) se pot înscrie online la centrul de înscriere la care este arondată disciplina de concurs la 
care doresc să susţină proba scrisă. 

 
 Perioada de înscriere online pe adresele de email asociate centrului de înscriere la care este arondat 

postul didactic pe care îl solicită candidatul este 11-17 mai 2021. 
 

 Formatul fişierelor, codurile pentru denumirea acestor fişiere, pentru denumirea şi conţinutul arhivei 
electronice cu documentele care constituie dosarul depus online, este cel prezentat la punctul B. al acestui 
document. 
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B. Procedura pentru înscrierea online a candidaţilor 
 

1. Candidatul completează cererea tip corespunzătoare intenţiei de înscriere, în funcţie de opţiunea aleasă: 
a. Participarea la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2021; 

b. Participarea la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2021, a candidaţilor care în anul şcolar 

2020-2021 au statutul de angajat pe durata de viabilitate a postului, conform prevederilor art. 931 din 

Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c. Participarea la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2021 şi solicitarea prelungirii contractului 

individual de muncă în anul şcolar 2021-2022 (continuitate la suplinire conform art. 63 sau art. 87 din 

Metodologie); 

d. Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2021-2022 (continuitate la suplinire conform 

art. 63 sau art. 87 din Metodologie), fără participare la proba scrisă 2021; 

e. Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale din anii precedenţi (minimum 

media 7.00 din anii 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015), fără participare la concursul naţional din 2021 

f. Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale din anii precedenţi (minimum 

media 5.00 din anii: 2020, 2019, 2018), fără participare la concursul naţional din 2021; 

g. Transferul pe un post vacant indiferent de viabilitatea postului sau detaşarea la cerere pentru titularii 

anterior concursului, prin participare la concurs - sesiunea 2021; 

h. Detaşarea la cerere pentru titularii anterior concursului, prin concurs specific: punctaj, fără participare la 

proba scrisă a concursului – sesiunea 2021. 

2. Candidatul completează Fişa unică de înscriere; 
3. Candidatul verifică în Cererea tip (pe ultima pagină) lista documentelor necesare înscrierii, corespunzătoare 

situaţiei în care se află candidatul; 
4. Candidatul scanează fiecare document într-un fişier separat, în format *.pdf; 

 Dacă documentul care trebuie scanat are mai multe pagini, atunci se scanează în aşa fel încât toate 
paginile documentului respectiv să fie într-un singur fişier *.pdf (nu se admit pentru acelaşi document mai 
multe fişiere care conţin paginile documentului separate); 

5. Candidatul denumeşte fişierele cu documentele scanate conform codificărilor din tabelul de mai jos; 
6. Candidatul face o arhivă care conţine toate fişierele (o singură arhivă); 

a. Se dă nume arhivei astfel: AB_C1_TIT_2021_POPESCU_MINODORA.ZIP, pentru înscrierea la Centrul 
de înscriere C1; 

b. Arhiva astfel constituită se trimite de pe adresa de email personală a candidatului, adresă care a fost 
menţionată în cererea tip şi în fişa de înscriere, către adresa de email asociată centrului la care este 
arondată disciplina postului pentru care candidatul doreşte să se înscrie (de exemplu: 
c1_tit_2021@isjalba.ro pentru Centrul de înscriere nr.1); 

7. Operatorul centrului de înscriere respectiv, primeşte şi descarcă arhiva şi introduce datele candidatului în aplicaţia 
informatică a ministerului educaţiei, pe baza documentelor scanate existente în arhiva trimisă de către candidat; 

8. După introducerea datelor în aplicaţia informatică, operatorul descarcă Fişa martor (de exemplu 
AB1001/17.05.2021) pe care o trimite în format electronic (fişier ataşat) pe adresa de email a candidatului (aceeaşi 
cu cea de pe care a fost primită arhiva cu dosarul electronic); 

9. Numărul Fişei martor constituie numărul de înscriere al dosarului şi dovada că acesta a fost înregistrat la 
nivelul comisiei centrului de înscriere; 

10. Candidatul descarcă din poşta electronică personală Fişa martor, o verifică şi trimite un email de confirmare 
către centrul de înscriere în care precizează erorile identificate sau faptul că validează fişa, datele fiind corecte; 

11. În cazul în care au fost identificate erori, informaticianul din centrul de înscriere operează modificările în aplicaţia 
informatică, descarcă din nou fişa martor, o expediază din nou candidatului; 

12. Procesul de verificare a fişei continuă până când candidatul confirmă că validează fişa, adică este de acord cu 
datele introduse în sistemul informatic, dar nu mai târziu de data limită: 20.05.2021; 
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Codificarea şi denumirea fişierelor 
 

Cod document Tipul documentului Denumirea fişierului (pdf) Observaţii 

000 Fişa de înscriere 000_popescu_minodora.pdf  

001 Cerere tip participare concurs 
2021 

001_popescu_minodora.pdf Cererile tip au coduri de la 001 
la 010 

002 Cerere tip art.63 002_popescu_minodora.pdf  

003 Cerere tip art.87 003_popescu_minodora.pdf  

004 Cerere tip detaşare prin 
concurs specific (punctaj) 

004_popescu_minodora.pdf  

005 Cerere tip – note 2020, 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015 – min7 

005_popescu_minodora.pdf  

006 Cerere tip – note 2020, 2019, 
2018 – min5 

006_popescu_minodora.pdf  

007 Cerere tip – participare la 
concurs a unui titular 

007_popescu_minodora.pdf  

008 Cerere tip – participare la 
concurs a unui angajat pe 
durata de viabilitate a 
postului/catedrei 

008_popescu_minodora.pdf  

......................    

011 Solicitare de actualizare dosar 
depus la concursul naţional în 
anii: 2020, 2019, 2018 

011_popescu_minodora.pdf  

012 Adeverinţă cu statutul postului 
la data de 01.09.2021 pentru 
angajatul pe durata de 
viabilitate a postului 

012_popescu_minodora.pdf  

013 Adeverinţă cu statutul postului 
la data de 01.09.2021 pentru 
candidaţii titulari 

013_popescu_minodora.pdf  

    

021 Acte studii 1 021_popescu_minodora.pdf Actele de studii au coduri de la 
021 la 029 

022 Acte studii 2 022_popescu_minodora.pdf (actele de studii, foaia 
matricolă; certificat 
profesional) 

023 Acte studii 3 023_popescu_minodora.pdf  

024 Acte studii 4 024_popescu_minodora.pdf  

025 Acte studii 5 025_popescu_minodora.pdf  

026 Acte studii 6 026_popescu_minodora.pdf  

027 Acte studii 7 027_popescu_minodora.pdf  

028 Acte studii 8 028_popescu_minodora.pdf  

029 Acte studii 9 029_popescu_minodora.pdf  

..........    

030 Adeverinţă student/elev în an 
terminal 

030_popescu_minodora.pdf Pentru absolvenţii 2021 

........    

035 Certificat definitivat 035_popescu_minodora.pdf  

036 Certificat gradul II 036_popescu_minodora.pdf  

037 Certificat gradul I 037_popescu_minodora.pdf  

038 Doctorat 038_popescu_minodora.pdf  

.....    

040 Certificat de naştere 040_popescu_minodora.pdf Pentru cazul în care a fost 
schimbat numele candidatului 

041 Certificat căsătorie 041_popescu_minodora.pdf -//- 

042 Hotărâre judecătorească de 
divorţ 

042_popescu_minodora.pdf -//- 

........    
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Cod document Tipul documentului Denumirea fişierului (pdf) Observaţii 

045 Decizie ISJ de titularizare 045_popescu_minodora.pdf  

046 Decizie ISJ de angajare pe 
durata de viabilitate a postului 

046_popescu_minodora.pdf  

.....    

050 Copie carte de identitate 050_popescu_minodora.pdf Cu domiciliul 

053 Adeverinţă vechime în 
învăţământ 

053_popescu_minodora.pdf Numai perioada în care a fost 
calificat 

....    

055 Copia filei corespunzătoare din 
registrul general de evidenţă a 
salariaţilor 

055_popescu_minodora.pdf Dacă este cazul 

....    

060 Atestat educaţie specială 060_popescu_minodora.pdf Avize şi atestate 060-069 

061 Atestat alternativă 
educaţională 

061_popescu_minodora.pdf Step by step; Waldorf, ... 

062 Aviz cult 062_popescu_minodora.pdf  

063 Aviz seminar în judeţul de 
înscriere 

063_popescu_minodora.pdf  

064 Aviz unitate particulară 064_popescu_minodora.pdf  

065 Aviz pedagogic 065_popescu_minodora.pdf  

066 Aviz militar/justiţie 066_popescu_minodora.pdf  

067 Aviz IGP/ARR 067_popescu_minodora.pdf  

068 Certificat intensiv/bilingv 068_popescu_minodora.pdf  

....    

070 Adeverinţă medicală 070_popescu_minodora.pdf  

071 Adeverinţă nesancţionat 071_popescu_minodora.pdf  

072 Declaraţie pe proprie 
răspundere cf. pct. 12 din 
cererea tip 

072_popescu_minodora.pdf  

073 Cazier judiciar 073_popescu_minodora.pdf Poate fi obţinut de către 
Comisie 

074 Certificatul/adeverinţă de 
integritate comportamentală 

074_popescu_minodora.pdf Poate fi obţinut de către 
Comisie 

....    

075 Decizii ISJ de detașare 075_popescu_minodora.pdf Numai pentru titulari, dacă 
este cazul – ultimii ani 
consecutivi (max. 10 detaşare 
la cerere + detaşare în 
interesul învăţământului. 
Se folosesc coduri de la 075 la 
084 

.....    

ARHIVA: AB_C1_TIT_2021_POPESCU_MINODORA.ZIP  

 
NOTĂ 
Se vor respecta codurile din tabelul de mai sus iar în situaţiile în care apar documente necodificate daţi un cod nou din intervalul 
nefolosit (marcat cu „.......” în tabel). 
 
Folosiţi numai codurile pentru care aveţi documentul respectiv sau care corespund situaţiei dumneavoastră. 
 
Respectând codurile, prin simpla citire a codului fişierului, informaticianul ştie ce fel de document aţi dorit să trimiteţi. 

 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,     INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 
PROF. CORNEL-STELIAN SANDU     PROF. ELENA IGNAT 
 
 

INSPECTOR RESURSE UMANE, 
PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU 


