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PRECIZĂRI 
privind validarea fişelor de înscriere pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice, 

sesiunea 2021 

 
 
VALIDAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS 
 
Datele din fişele de înscriere ale candidaţilor au fost înregistrate în sistemul informatizat al Ministerului Educaţiei, aplicația 

TITULARIZARE 2021. 

Verificarea introducerii corecte a datelor candidaţilor în sistemul informatic se face prin: 

1. tipărirea Fişei de înscriere martor de către operatorul Centrului de înscriere; 

2. verificarea cu atenţie a datelor de către candidat; 

3. validarea prin semnătura candidatului a faptului că datele sunt corecte. 

 
Pentru majoritatea candidaţilor, în ziua prezentării la Centru de înscriere, informaticianul a înregistrat datele în sistemul 
informatic naţional şi a tipărit Fişa de înscriere martor, în două exemplare. 
 
Candidatul a primit un exemplar al Fişei martor, tipărită din sistemul informatizat, a verificat exactitatea datelor înscrise în 
fişă şi a semnat fişa de înscriere martor, alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, pentru conformitate. 
 
Un exemplar al fişei de înscriere martor a fost înmânat candidatului, celălalt rămânând la centrul în care a avut loc 
înscrierea. 
 
Aceşti candidaţi au validat Fişa de înscriere şi nu mai trebuie să se prezinte pentru validarea fişei la centrul la care au 
înregistrat dosarul. 
 
Candidaţii care nu au validat Fişa de înscriere în ziua în care au înregistrat dosarul la Centrul de înscriere la care au fost 
arondaţi, au obligaţia să valideze fişa conform Calendarului naţional. 
 
Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, în 
funcție de graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, se face în perioada 19-20 mai 2021. 
 

a) În perioada 19-20 mai 2021 validează înscrierea numai candidaţii care au finalizat studiile înainte de anul 2021 şi 
au prezentat documentul de absolvire. 

b) În perioada 13-16 iulie 2021 validează înscrierea la concurs, între orele 9.00-14.00, la centrele de înscriere: 

 absolvenții promoției 2021; 

 candidaţii care au finalizat studiile înainte de anul 2021 dar sunt absolvenţi 2021 ai programelor de 
pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ 
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. 

c) Prin excepţie, în situaţii justificate, 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 (validarea se face la 
Centrul la care au fost arondaţi pentru desfăşurarea probei scrise a concursului). 

 

Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în 
original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la 
concurs. 
 
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice afișate se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat. 
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PROGRAMUL VALIDĂRII FIŞELOR DE ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA 19-20 mai 2021 
 
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 
Programul validării fişelor: 

 19 mai 2021; 9.00 – 15.00 
 20 mai 2021; 9.00 – 15.00 

 
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 
Programul validării fişelor: 

 19 mai 2021; 10.00 – 15.00 
 20 mai 2021; 10.00 – 15.00 

 
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 
Programul validării fişelor: 

 19 mai 2021; 10.00 – 14.00 
 20 mai 2021; 10.00 – 14.00 

 
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 
Programul validării fişelor: 

 19 mai 2021; 10.00 – 15.00 
 20 mai 2021; 10.00 – 15.00 

 
Centrul de înscriere nr. 5 
COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA 
Adresa: ALBA IULIA, Str. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR.2, Tel./Fax 0258-834102, email: c5_tit_2021@isjalba.ro 
Programul validării fişelor: 

 19 mai 2021; 10.00 – 15.00 
 20 mai 2021; 10.00 – 15.00 

 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI JUDEŢENE, 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 
PROF. ELENA IGNAT 
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