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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  

SESIUNEA 2016 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

 

PERIOADA:    13 – 20 mai 2016  

LOCUL:    Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

     Str. Mihai Eminescu nr. 11 

PROGRAMUL:    luni – vineri 10.00 – 15.00 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

a) În copie legalizată 

1) Acte de studii, foaie matricolă, acte care fac dovada pregătirii psihopedagogice şi certificat 

profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic) 

Notă: Absolvenţii promoţiei 2016 vor prezenta: 

- la depunerea dosarului: adeverință în original de la instituţia de învăţământ superior / postliceal / 

mediu din care să rezulte că sunt înscriși în an terminal  

- la validare: copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior / postliceal / 

mediu absolvită din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă / absolvire / bacalaureat, 

media de absolvire a facultăţii / şcolii postliceale / liceului pedagogic, specializarea dobândită, 

media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat 

modulul psihopedagogic. 

b) În copie certificată ”conform cu originalul” de directorul unităţii la care candidatul 

funcţionează în anul şcolar 2015-2016 

2) Certificatele de obţinere a gradelor didactice 

3) Certificatele de naştere şi căsătorie / hotărâri judecătorești (pentru solicitanţii care şi-au 

schimbat numele) 

4) Decizia inspectoratului şcolar / întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă e cazul) 

5) Buletinul de identitate sau cartea de identitate din care să rezulte domiciliul 

6) Carnetul de muncă şi / sau fila corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor 

Notă: Candidaţii care nu ocupă niciun post în anul şcolar 2015-2016 vor prezenta actele în original 

şi copii simple, care vor fi certificate de comisia de înscriere. 

 



 

 

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664 

Tel.: +40 (0)241 611 913,  Fax: +40 (0)241 618 880 
www.isjcta.ro   e-mail: isj-cta@isjcta.ro 

c) În original 

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (model ISJ Constanta; dacă e 

cazul) 

8) Avizul medical din care să rezulte că solicitantul este apt(ă) să predea în învăţământ 

9) Declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul nu desfăşoară activităţi incompatibile cu 

demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală 

d) Numai pentru titulari 

10) Copia ”conform cu originalul” a actului de titularizare în învăţământ  

11) Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care solicitantul este titular din care să 

rezulte situaţia postului (model ISJ Constanta) 

12) Copii certificate ”conform cu originalul” ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 

31.08.2016 (dacă e cazul) 

13) Avizul pentru detașare emis de unitatea de învățământ la care solicitantul este titular din care 

să rezulte detașările din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (dacă e cazul, model ISJ Constanța). 

e) Dacă e cazul 

14) Avize (culte, liceu pedagogic, etc.) / atestate (alternativă educațională, învățământ special, 

ARR, etc.) necesare pentru ocuparea posturilor condiționate de deținerea acestora – copii 

”conform cu originalul” 

15) Adeverință din care să rezulte disciplina la care s-au susținut inspecțiile speciale la clasă în 

cadrul examenului de definitivat sesiunea 2016, precum și notele și media obținute – original 

16) Adeverință din care să rezulte notele și media de repartizare obținute la concursurile de 

ocupare a posturilor sesiunile 2015/2014/2013/2012/2011/2010 – copie ”conform cu originalul” 

17) Acordul de prelungire a duratei contractului individual de muncă în anul școlar 2016-2017 – 

copie ”conform cu originalul”. 

Notă:  

Actele se vor depune în această ordine într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.  

Dosarele incomplete nu vor fi acceptate. 

După validare nu se admite completarea dosarului cu alte documente. 

 


