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CONCURS JUDEȚEAN/ TESTARE  

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  

SESIUNEA 2016 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

 

 PERIOADA:    29 – 30 august 2016  

 LOCUL:    Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

      Str. Mihai Eminescu nr. 11 

 PROGRAMUL:   10.00 – 15.00 

 CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE (cf. art. 98 alin. 2 din Metodologie): 

- pentru concursul județean: 
a) candidaţi înscriși la concursul național sesiunea 2016 care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia 

specială la clasă sau la probele practice de profil ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul 

postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2016 

b) candidați cu studii corespunzătoare care solicită posturi didactice/ catedre pentru ocuparea cărora este 

necesară probă practică în profilul postului (acești candidați vor susține proba practică în 1 septembrie)  

- pentru testarea la nivel județean: 

a) persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1) Diplomă de bacalaureat / licență / masterat + foaie matricolă / supliment la diplomă – copie ”conform cu 

originalul”  

2) Certificat de absolvire a pregătirii psihopedagogice – copie ”conform cu originalul”  

3) Certificate grade didactice – copie ”conform cu originalul” 

4) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul) – copie ”conform cu originalul” 

5) Recomandarea consiliului de administraţie al unității de învățământ cu precizarea calificativului (dacă 

este cazul) – original 

6) Buletin/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil – copie simplă  

7) Adeverinţa de vechime în învăţământ (dacă este cazul) – original 

8) Acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratului şcolar/întreprinderii 

de întrerupere a activităţii (dacă este cazul) – copie ”conform cu originalul”  

9) Fila corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor – original 

10) Avizul medical de la medicul de familie din care să rezulte că ESTE APT(Ă) PENTRU A PREDA ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT – original  

 

Notă:  

1) 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. 

2) 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. 

 


