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Nr.  5476   din 27.04.2022 

ANUNŢ 
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE CARE DEPUN DOSAR PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE 

TITULARIZARE 2022 

 

1.  Cadrele didactice titulare vor depune la dosar obligatoriu, copie după decizia de 

numire pe post și situația postului ( structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea 

postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), 

2. Cadrele didactice care au primit în anul 2021/2020/2019 decizie de modificare a 

duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioada de viabilitate a 

postului, vor depune la dosar obligatoriu, copie după decizie și situația postului ( structura pe ore 

şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de 

mediu), din care să rezulte că postul/catedra are o viabilitate de 4 ani. 

3. Absolvenții promoției 2022/ absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire 

psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ 

departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, vor depune la dosar adeverința de la 

facultate din care să reiasă că sunt înscriși în ultimul an, urmând ca adeverința de absolvire să o 

depună în perioada  06-08 iulie 2022 la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (în mod 

excepțional, aceasta poate fi adusă la centrul de concurs în ziua susținerii probei scrise-13 iulie 

2022, altfel nu vor putea fi primiți în concurs). 

4. În cerere, pentru  comunicare eficientă, vor fi menționate obligatoriu numărul de 

telefon personal și adresa de e-mail personală. 

5. Toți candidații vor completa obligatoriu pe cererea de concurs DISCIPLINA la care 

vor susține proba scrisă. 

6.Cadrele didactice descarcă de pe site-ul ISJ Botoșani, secțiunea CONCURS 

TITULARIZARE sau SUPLINIRE ÎN BAZA NOTELOR DIN 

2021_2020_2019_2018_2017_2016, toate formularele tip pentru completarea dosarului de 

înscriere (cerere, fișă de înscriere, declaratie pe propria răspundere). 

7. Documentele sunt îndosariate de către candidat într-un dosar, în ordinea specificată în 

cerere. Dosarul conține documentele specificate în cerere. 

8.  VĂ INFORMĂM CĂ DOSARELE ȘI CERERILE NU SE COMPLETEAZĂ ÎN 

CENTRUL DE ÎNSCRIERE. 

9.În cazul în care sunt candidați care solicită atât înscrierea la concurs, cât și pentru 

repartizarea în baza rezultatelor din anii anteriori, aceștia depune două cereri (una pentru concurs 

și una pentru repartizare în baza rezultatelor din anii anterioari) și un singur dosar (pentru 

înscriere concurs). 
10. Candidații vor depune dosarul complet la comisia de înscriere și primesc număr 

de înregistrare. 

Inspector şcolar general, 
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Inspector şcolar general adjunct, 
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