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Nr. 8202/06.05.2021 
 

ANUNŢ 
În atenția participanților la Concursul national, sesiunea 2021 

În atenția cadrelor didactice care solicită repartizare în baza notelor din anii 2015-2020 
În atenția cadrelor didctice titular care solicit detașare la cerere prin consurs specific 

 

În perioada 11 – 17 mai 2021 se depun la centrul de înscriere de la Liceul 
Energetic Tg-Jiu- sala de sport (str. Aleea 23 August, nr. 11, localitatea Tg-Jiu) dosare 

pentru: 
 

 Participare la proba scrisă a concursului naţional 2021; 

 Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile 
naţionale din anii 2020, 2019, 2018  (minimum media 5.00 la ultima 
participare); 

 Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile 
naţionale din anii 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 (minimum media 7.00); 

 Înscriere pentru detaşare la cerere prin concurs specific titularilor (punctaj); 

după următorul program: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cererile tip pentru înscriere se găsesc în Anexa nr. 14 la Metodologie şi sunt postate pe site la 
adresa de internet https://www.isjgorj.ro/resurse-umane/, 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. Datele din fişele de înscriere ale candidaţilor sunt înregistrate în sistemul 
informatizat al Ministerului Educaţiei, aplicația TITULARIZARE 2021.  
 

Marți, 11 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00 

Miercuri, 12 mai 2021 – în intervalul orar 10,00 – 16,00 

Joi, 13 mai 2021 - în intervalul orar 10,00 – 16,00 

Vineri, 14 mai 2021 - în intervalul orar 10,00 – 14,00 

Luni, 17 mai 2021 - în intervalul orar 10,00 – 16,00 
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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. 
 
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.  

 Formatul fişierelor, codurile pentru denumirea acestor fişiere, pentru denumirea şi 
conţinutul arhivei electronice cu documentele care constituie dosarul depus online, vor fi 
comunicate până în data de 11.05.2021. 

 Adresa de email la care se expediază arhiva cu documente este 
titularizare2021@isjgorj.ro. 

 
Notă: 

 Această adresă de e-mail este disponibilă în perioada înscrierii la concurs: 11-17 mai 
2021, respectiv în perioada validării înscrierii:19-20 mai 2021. 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 
Prof. Elena Dana CONSTANTINESCU 

 
 


