
Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Prahova 

07.05.2021 

Ocuparea prin concurs 

naţional a posturilor 

didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar 



Mai    

afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la 

inspectoratele şcolare – 10 mai 2021 

 verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile 

didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs - 10 mai 2021; 

f 



LISTA  POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR  VACANTE/ 

REZERVATE 

07.05.2021 

Cuprinde  posturile şi catedrele didactice vacante/ rezervate 

raportate până la data de 10.05.2021 (inclusiv), de către 

conducerile unităţilor şcolare ca  fiind neîncadrate în anul şcolar                   

2021-2022 . 

Lista  cuprinde posturi şi catedre: 

• pentru încadrare pe perioadă nedeterminată; 

•  pentru încadrare pe perioadă  determinată; 



LISTA  POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR  VACANTE/ 

REZERVATE 

07.05.2021 

 

• pentru încadrare pe perioadă nedeterminată 
vacante, constituite de regulă, din 1-2  unităţi de învăţământ, cu 

viabilitate de  4 ani, având în structură cel mult patru opţionale, 

conform art. 30 alin.(2), (3). 

se pot ocupa în baza  mediei de minimum 7,00, obţinută la concursul 

din 2021, alcătuită din nota de min. 7 obţinută la proba practică/ 

orală/ inspecţie specială la clasă cât şi la proba scrisă, în ordinea 

descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, în limita numărului de 

posturi/ catedre publicate; 

 

 



LISTA  POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR  VACANTE/ 

REZERVATE 

07.05.2021 

 pentru încadrare pe perioadă  determinată: 

 
sunt complete sau incomplete (având mai puţin de 18 ore ),              

vacante sau rezervate .  

 

Postul didactic/catedra rezervată este postul care aparţine unui titular 

care din diferite cauze şi-a suspendat temporar contractul de muncă. 

 

 



Mai    

  

 înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv 

pentru absolvenţii promoţiei 2021, la inspectoratele şcolare 11 – 17 

mai 2021; 

 verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia 

judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a 

concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar 12 – 18 mai 

2021; 



Mai    

  

  

 validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau 

împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform 

graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a 

concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile 

anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs–19- 20 

mai,13-16 iulie2021;  

    afişarea listei candidaţilor şi a graficului pentru susţinerea probelor         

practice/orale, a inspecţiilor speciale la clasă; 



 

 

Vă mulţumim  pentru atenţie! 
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