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Nr. 1793 / 26.04.2022 

 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR, 
CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR VACANTE/REZERVATE DIN 13 IULIE 2022 ȘI/SAU LA 
REPARTIZĂRILE ULTERIOARE 

 
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau 

mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare 
posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în 
perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, conform prezentei Metodologii. 
 
 În această perioadă, la centrele de înscriere, depun cererea de înscriere, 
însoțite de documentele solicitate, cadrele didactice, care doresc: 
 

 să participe la proba scrisă din 13 iulie 2022, în vederea ocupării unui post 

vacant/rezervat – cererea tip numărul 1. 

 detașare la cerere pe baza rezultatului obținut la proba scrisă (în baza probei 

scrise - cererea tip numărul 1), obligatoriu participă la proba scrisă 

 detașare la cerere prin concurs specific  - cererea tip numărul 2. 

 prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2022-

2023, în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obținute la 

concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 

învățământul preuniversitar, sesiunile 2021 și/sau 2020  - cererea tip numărul 3 

 repartizare în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la 

concursurile naţionale din 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016, și ulterior 

nu au participat la concurs sau nu au obținut note sub 7,00 (șapte) - cererea tip 

numărul 4 

 repartizare în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la 

concursurile naţionale din 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016, și ulterior 

au obținut note între 5,00 - 7,00  - cererea tip numărul 5 

 repartizare în baza notei/mediei de 5,00 – 7,00 obţinute la concursurile 

naţionale din  2021, 2020 sau 2019, iar ulterior nu au mai participat sau nu au 

mai obținut note sub 5,00 (cinci) - cererea tip numărul 6 

 
Atenție!  

Cererile de înscriere se depun la centrele de înscriere și nu pot fi 
transmise electronic!  

În cazul în care candidatul dorește să participe la două etape de mișcare 
(de exemplu prelungirea contractului individual de muncă, în anul școlar 2022-
2023 și angajare pe perioadă determinată), trebuie să depună două cereri tip. 
Documente stipulate în cele două cereri trebuie să existe în dosar o singură 
dată.      

http://www.edu.ro/
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În conformitate cu Metodologia de mișcare, înscrierea candidaților se organizează în 
următoarele centre de înscriere: 

 
 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc,  

str. Patinoarului nr.2, pentru disciplinele: 
- educatoare în limba română 

- educatoare în limba maghiară 

- învăţător în limba română 

- învăţător în limba maghiară 

- limba şi literatura maghiară 

- limba şi literatura română 

- limbile moderne 

 
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea 
Ciuc 

Data de înscriere Ora 

LUNI – 09.05.2022 12-16 

MARȚI – 10.05.2022 12-16 

MIERCURI – 11.05.2022 12-16 

JOI – 12.05.2022 12-16 

VINERI – 13.05.2022 12-16 

LUNI – 16.05.2022 12-16 

MARȚI – 17.05.2022 8-16 

 
 

 Liceul Tehnologic "Kós Károly" Miercurea Ciuc,   
str. Topliţa nr. 22, pentru disciplinele: 

- toate disciplinele de concurs în afară de cele prezentate mai 
înainte, şi anume: 

- disciplinele tehnice 

- pregătire-instruire practică 

- disciplinele reale 

- religie 

- educaţie muzicală, muzică specializată,  

educaţie plastică, arte 

- disciplinele de la cluburile elevilor 

- educaţie fizică şi sport, educație fizică specializată 

de la cluburile sportive 

- geografie, istorie, disciplinele socio-umane 

- disciplinele umaniste, altele decât cele din Centrul 

de înscriere nr.1 

- disciplinele din învățământul special 

 

 

http://www.edu.ro/
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PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - Liceul Tehnologic "Kós Károly" Miercurea Ciuc 

 

Data de înscriere Ora 

LUNI – 09.05.2022 12-16 

MARȚI – 10.05.2022 12-16 

MIERCURI – 11.05.2022 12-16 

JOI – 12.05.2022 12-16 

VINERI – 13.05.2022 12-16 

LUNI – 16.05.2022 12-16 

MARȚI – 17.05.2022 8-16 

 
 

Proba scrisă se va desfășura în data de 13 iulie 2022, la Școala Gimnazială 
"Nagy Imre" Miercurea Ciuc (str. Revoluţiei din Decembrie nr. 6) și Școala 
Gimnazială "Petőfi Sándor" Miercurea Ciuc (str. Petőfi Sándor nr. 40). 

 
 
 

CALENDAR 
 

06 mai 2022, ora 16 
 
 Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile 
didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la sediul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Harghita, pe situl inspectoratului 
(https://portal.eduhr.ro/concurs-de-titularizare/), respectiv pe site-ul ministerului. 
 
 
09 – 17 mai 2022, conform orarului de mai sus  
 
În această perioadă se depun dosarele de înscriere la centrele de înscriere: 
  

 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc, str. 
Patinoarului nr.2 

 Liceul Tehnologic "Kós Károly" Miercurea Ciuc,  str. Topliţa nr. 22 
 

 
ATENŢIE! Dosarele de înscriere, cererile tip de înscriere cu toate actele 
necesare, se depun la centrul de înscriere la care este arondată disciplina 
postului pe care doriţi să-l ocupaţi. Cererile tip de înscriere se pot procura de la 
centrele de concurs sau de pe site-ul inspectoratului. 

 
 

http://www.edu.ro/
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18 și 19 mai 2022 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2022;  
6 și 7 iulie 2022 pentru absolvenţii promoţiei 2022, după programul 
afișat la centrele de înscriere 
 

1. Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau 
împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului 
stabilit de centrul de înscriere; neprezentarea la validare atrage după sine 
anularea înscrierii la concurs. 

 
2. Pentru absolvenții promoției 2022 validarea înscrierii se face în zilele 

de 6 și 7 iulie 2022 la Colegiul Național "Márton Áron" Miercurea Ciuc, 
sala 42 (str. Márton Áron nr. 80), pentru toate disciplinele, conform 

graficului stabilit de centrul de înscriere. Neprezentarea la validare 
atrage după sine anularea înscrierii la concurs! 

 
23 mai 2022, ora 16 

 
 Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susținerea probelor 

practice /orale şi a inspecţiilor speciale la clasă. 
 

24 mai – 17 iunie 2022 
 
 Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor 
speciale la clasă, pe baza graficelor de inspecții afișate la centrele de 
concurs și pe site-ul inspectoratului (https://portal.eduhr.ro/concurs-de-
titularizare/) în data de 23 mai 2022 ora 16. 
 
13 iulie 2022 
 
 Desfăşurarea probei scrise 

 
                                  
 

Inspector școlar general 
Demeter Levente 

Inspector școlar general adjunct 
Glodeanu Cristinel-Fănel 

Președintele comisiei de mobilitate 
 
 

Inspector școlar pentru  
managementul resurselor umane 

Waczel Ferenc 
 

Adorjan Attila-József 
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