INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059
Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,
E-mail: secretariat@isjsalaj.ro

ANUNȚ PRELUARE DOSARE MOBILITATE
În 16 august 2022, se mai pot depune dosare pentru următoarele etape de mobilitate, între
orele 10.00-13.00, la Biroul Resurse umane:
1. Detașare la cerere prin concurs specific;
2. Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 20222023 pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioadă
determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,
sesiunile 2021 și/sau 2020, (respectiv 2021, 2010, 2019 si/sau 2018 pentru
învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului
primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor 63 și 87 din Metodologie);
3. Înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită angajare pe perioadă determinată
în anul școlar 2022-2023 în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare
sesiunile 2021, 2010, 2019, 2018, 2017 sau 2016
Dosarele candidaților vor fi întocmire conform cererii tip postată pe site-ul www.isjsalaj.ro,
secținea Resurse umane/ Modele de cereri 2022.
Pe coperta dosarului se vor scrie următoarele informații:
 Etapa de mobilitate: Detașare la cerere prin concurs specific / Stabilirea
prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 20222023
 Numele, iniţiala tatălui și prenumele candidatului;
 Anul participării la concursul naţional: ____________;
 Denumirea probei scrise la care a participat la concursul naţional;
 Media de repartizare: ___________;
 Gradul didactic: ________________;
 Unitatea de învățământ la care a fost repartizat în 2021-2022 (conform deciziei
ISJ, dacă este cazul);
 Denumirea postului/catedrei pe care a fost repartizat în 2021-2022 (conform
deciziei ISJ, dacă este cazul);
 Codul postului solicitat (vedeți http://titularizare.edu.ro/), dacă este
cazul________________________
(în cazul posturilor fără cod, posturi care se pot vacanta ulterior, se precizează date relevante
despre condiţiile şi termenele în care postul ar putea deveni disponibil).
În cazul Angajării pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023 în baza
rezultatelor obținute la concursurile de titularizare sesiunile 2021, 2010, 2019, 2018, 2017
sau 2016 se va bifa una din următoarele opțiuni:
• Cerere suplinire calificată cu note din 2021-2016 peste 7 ulterior peste 7 – Da/ Nu
• Cerere suplinire calificată cu note din 2021-2016 peste 7 ulterior peste 5– Da/ Nu
• Cerere suplinire calificată cu note din 2021-2019 peste 5 ulterior peste 5– Da/ Nu

