MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

INFORMAȚII
Referitoare la Concursul Național de ocupare a posturilor didactice- sesiunea 2022
CADRUL METODOLOGIC: Organizarea și desfășurarea Concursului Național pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante sau rezervate în învățământul preuniversitar, pentru anul școlar
2022-2023, respectă prevederile art.64-79 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 5578 din
10.11.2021, numită în continuare Metodologie.
Metodologia poate fi accesată la adresa: https://www.isjbn.ro/ro/mobilitatea-personaluluididactic/metodologia-cadru-privind-mobilitatea-personalului-didactic-din-invatamantul-preuniversitar2022-2023
LISTA POSTURILOR DIDACTICE finală se publică în data de 6 mai 2022 pe site-ul ME, pe site-ul
ISJBN/secțiunea Mobilitatea personalului didactic și se afișează la sediul ISJBN, conform art.66
din Metodologie.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: Conform prevederilor art.67 din Metodologie, cererile-tip de înscriere la
concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2022, însoțite de copii de pe documentele
solicitate, se înregistrează la Centrele de înscriere stabilite de Comisia județeană de organizare și
desfășurare a concursului, conform Calendarului, în perioada 9-17 mai 2022.
Programul de depunere a dosarelor:
•
•
•
•
•
•
•

Luni, 9 mai 2022 – orele 10:00 – 15:00
Marți, 10 mai 2022 – orele 10:00 – 15:00
Miercuri, 11 mai 2022 – orele 10:00 – 15:00
Joi , 12 mai 2022 – orele 10:00-15:00
Vineri, 13 mai 2022 – orele 10:00 – 14:00
Luni, 16 mai 2022 – orele 9:00 – 15:00
Marți, 17 mai 2022 – orele 9:00 – 16:00

Dosarele candidaților, întocmite conform cerințelor Cererilor -tip, însoțite de copii de pe documentele
solicitate, se înregistrează la următoarele Centre de înscriere:
➢ Centrul de înscriere nr.1
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
Adresa: Str. Obor, nr.83
Tel: 0263343190
➢ Centrul de înscriere nr.2
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița
Adresa: Str. Calea Moldovei, nr.20
Tel: 0263211573
➢ Centrul de înscriere nr.3
Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud
Adresa: Str. Grănicerilor , Nr.2
Tel: 0263360763
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OPȚIUNI ÎNSCRIERE:
În perioada 9-17 mai se pot înscrie candidați pentru următoarele etape de mobilitate:
➢ Participarea la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2022
➢ Participarea la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2022, a candidaților care în anul
școlar 2021-2022 au statutul de angajat pe durata de viabilitate a postului, conform art.93
din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
➢ Participarea la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2022 și solicitarea prelungirii
contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023 (continuitate la suplinire conform
art.63 sau at.87 din Metodologie)
➢ Prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023 (continuitate la suplinire
conform art.63 sau at.87 din Metodologie), fără participare la proba scrisă 2022
➢ Ocuparea unui post didactic în baza notelor obținute la concursuri naționale din anii precedenți
(minimum media 7 din anii 2021,2020,2019,2018,2017,2016), fără participare la proba scrisă,
➢ Ocuparea unui post didactic în baza notelor obținute la concursuri naționale din anii precedenți
(minimum media 5 din anii:2021,2020,2019), fără participare la proba scrisă 2022,
➢ Transferul pe un post vacant indiferent de viabilitatea postului sau detașare la cerere pentru
titularii anterior concursului, prin participare la proba scrisă a concursului – sesiunea 2022
➢ Detașare la cerere pentru titularii anterior concursului, prin concurs specific (punctaj), fără
participare la proba scrisă 2022,
NOTĂ:
• cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care participă la concursul național, sesiunea 2022 și obține minimum nota 7
(șapte) la proba scrisă susținută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat
în aul școlar 2021-2022, 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 (adeverință), că
postul/catedra respectiv(ă) are o viabilitate de cel puțin 4 (patru) ani școlari și poate fi ocupată
pe perioadă nedeterminată.
• Candidatul, angajat pe durata de viabilitate a postului, anexează adeverința cu statutul postului
la dosarul de înscriere
• În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține
minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă, dar obține cel puțin nota 5 (rămâne angajat pe durata
de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.
• Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pierde această
calitate în situaţia în care obţine o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului
naţional, sesiunea 2022, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului
didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.
Candidații care depun cereri de înscriere, însoțite de fişe de înscriere şi cărora li se înregistrează
datele de înscriere, într-un anumit județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în
județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
Un candidat poate opta pentru repartizare într-un singur județ sau numai în municipiul București, în
afara celui în care s-a înscris pentru a susţine proba scrisă.
Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun pentru înscrierea
la concursul național, sesiunea 2022, la centrul de înscriere: Fișa de înscriere și Cererea-tip însoțită
doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul. Pentru actualizarea
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dosarului de înscriere depus în ultimii 3 ani, candidaţii fac o solicitare scrisă conform unui tipizat, pus la
dispoziţie de către Comisia judeţeană de organizare a concursului.
ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2022 fac dovada, în momentul înscrierii, în perioada 9-17 mai 2022, prin
adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire a
studiilor în anul 2022.
VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR
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 10-20 mai 2022, conform Calendarului naţional. În perioada 10-20 mai 2022 validează
înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2022 care au finalizat studiile şi prezintă
documentul de absolvire. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare,
atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022
precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de
departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic
În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de
licență/universitare de masterat/ ai 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 13 iulie
2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise.
Absolvenţii promoţiei 2022 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.
Absolvenţii promoţiei 2022 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.
Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau
de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original.
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.
PROBELE DE CONCURS
Concursul naţional constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic
solicitat şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează
prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 5 la Metodologie.
Rezultatele la inspecția specială la clasă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei.
Proba se înregistrează audio.
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Inspecţiile speciale la clasă se susţin în limba în care candidaţii şi-au efectuat studiile. Inspecţiile speciale
la clasă se pot susţine şi în limba în care urmează să se facă predarea, după promovarea probei orale
de cunoaştere a limbii respective.
Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se
desfăşoară conform Anexelor nr. 4 şi 6-12 la Metodologie şi se evaluează prin note de la 10 la 1.
Rezultatele la probele practice se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor.
Aceste probe se înregistrează audio-video. Probele practice la care participă şi elevi se înregistrează
numai audio
Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul
postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci)
nu pot participa la proba scrisă.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în
profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate
pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar
nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în
învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar poate folosi acest rezultat și în cadrul
concursului naţional, sesiunea 2022, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată.
Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul
examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului şcolar 2021-2022,
poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2022, pentru angajare pe perioadă
determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală.
În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului
naţional, sesiunea 2022, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la
clasă în cadrul concursului.
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.
Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici şi Evaluare în
Educație, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic,
aprobate prin ordin al ministrului educației.
Durata probei scrise , după primirea subiectelor de concurs de către candidați, este de 4 ore.
Proba scrisa se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfăşoară în data de 13 iulie 2022.
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie în colaborare cu Direcţia Generală Minorităţi şi Relaţia
cu Parlamentul asigură traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale, la cererea
candidaţilor, cerere făcută în momentul înscrierii la concurs.
Proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea este
susţinută de candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, a posturilor didactice/catedrelor la clase/grupe
cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
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Perioada de desfăşurare a probelor orale pentru limba în care se face predarea (cu excepţia
educatoarelor şi învăţătorilor), a probelor practice în profilul postului precum şi a inspecţiilor
speciale la clasă este 24 mai-30 iunie 2022.
ÎN DATA DE 23 MAI 2022:
Se afişează, pe site-ul inspectoratului şcolar şi la avizierul inspectoratului școlar:
 lista candidaților înscriși la concurs;
 graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
 lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe
postul didactic/catedra pe care sunt angajate în anul şcolar 2021-2022;
 lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate pe durata de viabilitate a postului aceste
cadre didactice.
Comunicarea rezultatelor iniţiale ale probei scrise se face în data de 19 iulie 2022.
Contestațiile la rezultatele obţinute la proba scrisă se înregistrează la inspectoratul școlar, de unde vor
fi trimise la centrele naționale de evaluare, în perioada: 19-20 iulie 2022.
Contestațiile se rezolvă în centrele naţionale, stabilite de ministerul educaţiei, în perioada: 21-26 iulie
2022.
Rezultatele finale ale concursului național se comunică în data de 27 iulie 2022.

