TITULARIZARE - 2017
În atenţia candidaţilor înscrişi în perioada 16 – 22 mai 2017, la concursul de titularizare
Datele din fişa de înscriere a candidaţilor, conform actelor depuse la dosarul personal, sunt
introduse în sistemul informatizat.
Validarea fişelor de înscriere, pentru absolvenții promoției 2017, se va face la Inspectoratul
Scolar Judetean Salaj, birou „informatizare” et. 3, după următorul program:
6 iulie 2017 – între orele 13.00 – 15.00
7 iulie 2017 – între orele 11.00 – 13.00
10 iulie 2017 – între orele 10.00 – 13.00

Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură
notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii
candidatului la concurs.
Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii, se va considera ca
medie de departajare nota 5 (cinci).
Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind media obţinută la examenul de
bacalaureat, se va considera ca medie de bacalaureat nota 5 (cinci).
Nu se iau în considerare adeverinţe a căror valabilitate a expirat.
Absolvenții promoției curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului din 12 iulie
2017, NUMAI DUPĂ PREZENTAREA ADEVERINȚEI DE ABSOLVIRE/PROGRAME DE PREGĂTIRE
PSIHOPEDAGOGICĂ ( în original)
Vă rugăm să verificaţi cu atenţie fişa pe care o primiţi pentru validare:
 CNP
 Numele, iniţiala tatălui, prenumele
 Dacă participaţi la concurs, sau/şi participaţi în baza rezultatelor din 2016 şi sau 2015, bifaţi
 Să fie precizate avizele şi atestatele pe care le deţineţi
 Atenţie la studii, forma de învăţământ, profilul, specializările, anul începerii, respectiv anul
finalizării studiilor. Verificaţi să fie trecută corect DPPD = modulul pedagogic (pregătire
psihopedagogică)
 Să fie trecută corect disciplina de concurs
 Să fie marcată solicitarea de traducere a subiectului de examen în limba maternă.
ÎNAINTE DE A CORECTA FIŞA DE ÎNSCRIERE, candidatul verifică existenţa la dosar a actelor care
dovedesc datele lipsă din fişa de înscriere şi apoi se corectează în aplicaţie .
Dacă datele înscrise pe fişa de înscriere, sunt corecte, fişa va fi semnată de candidat sau de
împuternicit şi predată informaticianului.
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