
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR 

         Documentele necesare înscrierii la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2022/ testarea județeană pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 : 
 

DOCUMENTE NECESARE:  

1) Opis, semnat și datat;  

2) Cerere de înscriere la concurs (model tipizat); 

3) Copie de pe certificatul de naștere; 

4) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; 

5) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte 

doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul); 

6) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului 

pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă 

absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă); 

7) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 

8) Copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este 

cazul); 

9) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 

10) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă 

a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul); 

11) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de 

învăţământ particular (dacă este cazul); 

12) Avizul/adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicina muncii, din care să rezulte ca sunt 

apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu 

am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de 

condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei; 

14) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 

2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; 

15) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei 

săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; 

16) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original; * 

17) Declarație privind acordul prelucrării datele personale și a modului de desfășurare a ședințelor online;  

*În cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în 

perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea 

noului contract individual de muncă; 

 

 

Notă:  

1. Candidații care au care au susținut inspecțiile la clasa în profilul postului, în cadrul examenului național de 

definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pot folosi acest rezultat și în cadrul concursului județean de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022(în 

situația suspendării stării de alertă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 și a eliminării restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort). Media obținută la inspecțiile la clasă 

în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, se poate folosi 

numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ din județul în care candidatul 

este înscris la examenul național de definitivare în învățământ. În acest caz, candidații depun o dată cu dosarul 

următoarele cereri:  

 

          Cerere recunoaștere notă inspectie definitivat sesiunea 2022 (se depune în dosarul de înscriere); 

 

 


