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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

În conformitate cu calendarul concursului de titularizare, azi, 18 iulie 2017, au 

fost afişate rezultatele în centrele de concurs şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/. 

În acest an din cei 1263 de candidaţi, 107 s-au retras din examen (7 motive 

medicale, 100 motive personale), 114 au fost absenți, un candidat a fost eliminat şi o 

lucrare au fost anulată în centrul de examen).  

Potrivit rezultatelor, în Bihor s-au înregistrat 210 (20.19 %) candidaţi cu note 

cuprinse între 1.00 şi 4.99, 345 (33.17%) de persoane au avut note cuprinse între 5 şi 6.99, 

iar 485 (46,63 %) au avut note peste 7. 

De asemenea, 192  de profesori au luat note între 5-5.99, 153  de cadre didactice 

au luat note cuprinse între 6-6.99, cei mai mulţi candidaţi, 217  au luat note între 7-7.99.  

S-au mai înregistrat 171 de candidaţi cu note între 8-8.99, 90 cu note între 9-9.99 și 7 

candidați cu note de 10 (arte vizuale, educaţie muzicală, istorie, educatoare lb. rromani, 

învăţătoare lb. rromani, psihopedagogie specială). 

Pentru angajarea pe o perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să 

obţină minimum nota 7, atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la 

clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe o perioadă determinată (suplinire), candidaţii 

trebuie să obţină minimum nota 5, atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia 

specială la clasă în profilul postului. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţii în perioada 18-19 

iulie (18 iulie până la ora 21; 19 iulie până la ora 15), la sediul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bihor, urmând ca rezultatele finale să fie afişate în 25 iulie 2017. 

 

Biroul de Presă al  

                                                                                                           I.Ş.J. Bihor  

http://titularizare.edu.ro/

