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ANUNŢ 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
SESIUNEA 2021 

 

CENTRUL DE ÎNSCRIERE: 
o ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ALBA IULIA 

ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2 
Telefon: 0258-811548, fax: 0258-811548, E_mail: scai.alba@isjalba.ro 
 

 

CALENDAR: 
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere: 

Perioada: 1-2 septembrie 2021 (între orele 9.00 – 15.00) 
b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv (dacă este 

cazul) și comunicarea rezultatelor; 
Data: 3 septembrie 2021 

c) desfăşurarea probei scrise a concursului şi comunicarea rezultatelor: 
Data: 6 septembrie 2021 

(proba scrisă se desfășoară la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) 

d) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale: 
Perioada: 6-7 septembrie 2021 

 
e) d) ședința de repartizare pe posturi didactice (Calificaţi: art. 103 alin. (1) lit. c) din Metodologie; Necalificaţi: art. 

103 alin. (2) lit. d) din Metodologie):  
Perioada: 8-10 septembrie 2021 

Precizări: 
1. Candidații care nu s-au înscris pentru participarea la Concursul național în perioada 11-17 mai 2021, vor întocmi 

dosarul conform cererii tip, aceeași ca și pentru concursul național. 
2. Candidații care s-au înscris pentru participarea la concursul național (care au depus dosar în luna mai și au fișă 

martor validată) nu mai întocmesc dosar; ei folosesc Formularul tip de înscriere cu datele despre rezultatele 
obținute la concursul național – sesiunea 2021 în care precizează disciplina probei scrise la care doresc să 
participe la concursul județean. 

3. Candidații calificați se înscriu pentru participare la concursul județean. 
4. Candidații fără studii corespunzătoare postului sau cu studii nefinalizate precum şi cei fără modul psihopedagogic 

se înscriu pentru testarea la nivel județean. 
5. Un candidat se poate înscrie la o singură disciplină pentru proba scrisă din cadrul concursului sau a testării; 

acestea se desfășoară simultan. 
6. Concursul organizat la nivel judeţean, pentru personal calificat constă în probă scrisă cu durata de 4 ore. 
7. Testarea organizată la nivel judeţean pentru candidaţii cu studii necorespunzătoare postului constă în probă scrisă 

cu durata de 3 ore urmată de interviu. 

8. La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta 
persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 
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