
                                          

 

 

  19 iulie 2022 

Comunicat de presă 

Rezultatele obținute de cadrele didactice din județul Sălaj, care au susținut proba scrisă din 

cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - 

sesiunea 2022 (înainte de contestații)  

 

 

Rezultatele inițiale, obținute de cadrele didactice care au susținut, în data de 13 iulie 2022, 

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul 

preuniversitar - sesiunea 2022, au fost publicate de Ministerul Educației și Inspectoratul 

Școlar Județean Sălaj, în data de 19 iulie 2022, ora 10:00. 

La nivelul județului Sălaj, dintre cei 403 candidați, 183 au obținut note între 7 și 9,75. 

 Astfel, înainte de contestații, rata notelor peste 7 (șapte) este 45,40% (față de 

44,40%, în 2021).  La nivel național, rata este 48,68%  (față de 44, 47%, în 2021). 

 Nu s-au înregistrat note de 10. Cea mai mare notă este 9,75, notă obținută de către 

două educatoare. 

 Procentul notelor între 5 și 6,99 este 37,46% (151 candidați), față de 35,32% 

(în 2021) 

 Procentul notelor sub 5 este 17,12% (69 candidați), față de 17,14% (în 2021) 

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj sau  transmise 

prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie 2022, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie 

2022, până la ora 12:00.  

 Rezultatele finale vor fi afișate, în data de 27 iulie 2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean 
și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină  minimum 

nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, în profilul postului. Pentru angajarea 

pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci), atât la 

proba scrisă, cât și la inspecție. 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru 

angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba 

scrisă, se va realiza în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean 

Sălaj, în zilele de 29 iulie 2022 și 1 august 2022 

 

Biroul de presă 

al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj 
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