
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 
VACANTE / REZERVATE 2014

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

CALENDAR ÎNSCRIERI: 7 – 19 mai 2013 

PROGRAM ÎNSCRIERI: luni – vineri 9.00 – 15.00

ACTE NECESARE:

a) În copie legalizată

1) Actele de studii, foaia matricolă şi certificatul profesional (ultimul pentru absolvenţii
liceului pedagogic)

Notă: Absolvenţii  promoţiei  2014 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la
instituţia de învăţământ superior / postliceal / mediu 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
pedagogic.

b) În copie certificată ”conform cu originalul” de directorul unităţii la care
candidatul funcţionează în anul şcolar 2013-2014

2) Certificatele de obţinere a gradelor didactice
3) Certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele)
4) Actul de titularizare în învăţământ (dacă e cazul)
5) Decizia inspectoratului şcolar / întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă e cazul)
6) Buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (model ISJ Constanta; dacă e
cazul)
8) Carnetul de muncă şi / sau fila corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor

Notă: Candidaţii care nu ocupă niciun post în anul şcolar 2012-2013 vor prezenta actele în original
şi copii simple, care vor fi certificate de preşedintele centrului de concurs.

c) În original

9) Avizul medical din care să rezulte că solicitantul este apt(ă) să predea în învăţământ
10)  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
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d) Numai pentru titulari

11)  Adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ  la  care solicitantul  este titular  din care să
rezulte  situaţia  postului  (model  ISJ  Constanta)  şi  copii  certificate  ”conform  cu  originalul”  ale
deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 – 31.08.2013 (dacă e cazul).

e) Dacă e cazul

12) Avize (culte, liceu pedagogic,  etc.)  /  atestate (alternativă educa ională, învă ământ special,ț ț
ARR, etc.) necesare pentru ocuparea posturilor condi ionate de de inerea acestora.ț ț
13) Adeverin ă din care să rezulte disciplina la care s-au sus inut inspec iile speciale la clasă înț ț ț
cadrul examenului de definitivat sesiunea 2014, precum i notele i media ob inute.ș ș ț
14)  Adeverin ă  din  care să rezulte  notele  i  media  de repartizare  ob inute  la  concursurile  deț ș ț
ocupare a posturilor sesiunile 2012/2013.
15) Acordul de prelungire a duratei contractului individual de muncă în anul colar 2014-2015.ș

Notă: 

Actele se vor depune în această ordine într-un dosar de carton cu şină, fără folii de plastic. 
Pe dosar se va scrie numele candidatului şi disciplina de concurs. 
Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.
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