
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  
Documentele necesare înscrierii la concursul/testarea organizat/ă la nivel judetean pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversiar – sesiunea 2021 
 
 
DOCUMENTE NECESARE: 

1) Opis, semnat și datat;  
2) Cerere de înscriere la concurs (model tipizat);  
3) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului 

pedagogic), certificat de absolvire și foaie matricolă pentru pregătirea psihopedagogică efectuată;  
4) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;  
5) Copii de pe certificatele de naștere și casătorie (pentru solicitantii care și-au schimbat numele);  
6) Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învățământul 

preuniversitar (dacă este cazul);  
7) Copie a acordului ME, deciziei ISJ sau a întreprinderii de întrerupere a activității (daca este cazul);  
8) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;  
9) Adeverinta din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul), în original;  
10) Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de 

muncă dacă a mai fost angajat(a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(a) 
(daca este cazul);  

11) Copii ale avizelor și a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității 
de invatamant particular (daca este cazul);  

12) Avizul/adeverinta medical(a) din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant, in 
original (eliberat de un cabinet de medicina muncii);  

13) Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari 
încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual 
de muncă;  

14) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei 
didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva de condamnare penala si nu mi s-a interzis dreptul de a fi incadrat intr-o 
functie didactica printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;  

15) Cazier judiciar, in original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale;  
16) Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală; 

 
 
** Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest 
caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.În situaţia în care 
documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după 
documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi. 
 
***Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la 
dosar, din motive obiective, acesteavor fi prezentate, obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile 
de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de 
muncă. 


