
 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR, 

21 IULIE 2021 

 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, în data de 21 mai 2021 se 

afișează pe site-ul inspectoratelor şcolare, datele de înscriere ale candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2021, 

înregistrate în sistemul informatic. 

În perioada 24 mai-16 iulie 2021 are loc verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date 

de                  înscriere ale candidaţilor. 
Atașate prezentului anunț sunt: 

1. Lista nominală cu datele de înscriere ale candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2021, înregistrate în sistemul 

informatic; Lista candidaţilor înscrişi la concurs se publică pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2021/ 

2. Lista nominală a candidaților care au depus dosare de înscriere pentru care, la verificarea şi avizarea dosarelor de 

înscriere de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, 

s-a constatat lipsa unor documente precizate de cererea tip de înscriere, existența unor documente neconforme etc. 

 

În condițiile menținerii stării de alertă, în data de 21 mai 2021, candidații au obligația de a verifica toate datele de 

înscriere care îi vizează și de a solicita, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 16 iulie 

2021, ora 15:00, pe adresa de mail dedicată concursului național, sesiunea 2021, pusă la dispoziție de comisia județeană 

de organizare și desfășurare a concursului (titularizare@app.isjtr.ro). Netransmiterea unei astfel de solicitări scrise 

conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete. 
 

http://titularizare.edu.ro/2021/
mailto:titularizare@app.isjtr.ro


 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

 Candidaţii nominalizați în lista candidaților care au depus dosare de înscriere pentru care, la verificarea şi avizarea dosarelor 

de înscriere de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, s-au constatat lipsa 

unor documente precizate de cererea tip de înscriere, existența unor documente neconforme etc. depun cu solicitare scrisă, 

la secretariatul IȘJ Teleorman, sau prin poştă electronică (la adresa de e-mail titularizare@app.isjtr.ro), documentele 

menționate în listă, în vederea completării/corectării dosarului de înscriere, până cel târziu la data de 16 iulie 2021, ora 

15,00. 
 

FOARTE IMPORTANT!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 *Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor 

legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele 

scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, 

media de departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, 

unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: 

unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu 

caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. 

În Lista nominală cu datele de înscriere ale candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2021, înregistrate în sistemul 

informatic, nu sunt înscrise datele candidaților care au depus cerere de înscriere neactualizată și care nu au semnat declarația: 

„Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, 

precum şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).*1”. Candidații 

aflați în această situație trebuie să depună cerere de înscriere actualizată până cel târziu la data de 16 iulie 2021, ora 

15,00. 
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