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Nr. 12667/12.07.2021 
 

PRECIZĂRI 
 
referitoare la validarea fişelor de înscriere pentru candidaţii înscriși la concursul national, 

absolvențI ai promoției 2021   
 
 
 

VALIDAREA FIŞELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURS, 
ABSOLVENȚI AI PROMOȚIEI 2021 

  

În perioada 13-16 iulie 2021 se face validarea înscrierii la concurs pentru:  

 absolvenții promoției 2021;  

 absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de 
departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de 
specialitate cu profil psihopedagogic.  

 

Candidatul prezintă adeverința de absolvire a studiilor/ programului de pregătire 
psihopedagogică în original, datele sunt introduse în aplicația informatică, candidatul 
primeşte Fişa martor, tipărită din sistemul informatizat, pe care o verifică și o semnează, 
alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, pentru conformitate.  

Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânâne la centrul în care are loc 
validarea.  
 

Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea cu atenţie a datelor din 
fişele personale de înscriere la concurs, de către candidați sau de către împuterniciți ai 
acestora prin procură notarială în original.  
  
Notă:  

1) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2021 (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 21 
iulie 2021, până la ora 8.00.  

  

2) 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.  
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UNDE SE FACE VALIDAREA FIŞELOR?  
  
Validarea fişelor de concurs se face la Centrul de înscriere de la Liceul Energetic Tg-Jiu (Sala de 
sport), după următorul program:  
 

 13 iulie 2021 – interval orar 09.00-13.00;  
 14 iulie 2021 – interval orar 09.00-13.00;  
 15 iulie 2021 – interval orar 09.00-13.00; 
 16 iulie 2021 – interval orar 09.00-13.00.  

 

VALIDAREA ON-LINE 

Candidații pot transmite adeverința de absolvire și valida fișa de înscriere și on-line. 

În situaţia în care un candidat face validarea on-line trebuie să parcurgă următoarele secvenţe: 

1. Adeverința de absolvire se trimite scanată, în format pdf, 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 titularizare2021@isjgorj.ro;  

2. Operatorul centrului de înscriere, primeşte şi descarcă documentul şi introduce datele 
candidatului în aplicaţia informatică a ministerului educaţiei; 

3. După introducerea datelor în aplicaţia informatică, operatorul descarcă Fişa martor pe 
care o trimite în format electronic (fişier ataşat) pe adresa de email a candidatului 
(aceeaşi cu cea de pe care a fost primită adeverința de absolvire); 

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

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

6. 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; 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: 16 iulie 2021, ora 13,00. 
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