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Nr. ___________ /_______2011 
Se certifică exactitatea datelor       
Pentru concursul din 13 iulie 2011,  
Preşedinte centru de concurs 
__________________________________________ 
(Numele şi prenumele)  
 
Pentru concursul de suplinire din 4 august 2011,  
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane                                                                 Viza Oficiului Juridic  
__________________________________________                                        ________________________________________________ 
 (Numele şi prenumele)  

 
Domnule Preşedinte/Domnule Inspector Şcolar General,  

(cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 13 iulie 2011/ 
concursul pentru suplinire din 4 august 2011) 

 
Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___. 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de 
masterat, universitare de lungă durată)_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.).  promoţia ______ cu specializarea principală___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, secundară 
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire 
________________________, media de departajare (*) _______________________;  
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de 
masterat, universitare de lungă durată)_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.).  promoţia ______ cu specializarea principală___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, secundară 
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire 
________________________, media de departajare (*) _______________________;  
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ 
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de 
masterat, universitare de lungă durată)_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.).  promoţia ______ cu specializarea principală___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, secundară 
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire 
________________________, media de departajare (*) _______________________;  
  
2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, 
studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează: 
a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ; 
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ; 
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ . 
3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, 
după cum urmează: 
a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ; 
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 

             

 

Acordul de detaşare al I.S.J./I.S.M.B. 
 

Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. 
 

(pentru cadrele didactice titulare  participante la concurs 
provenite din alte judeţe, care solicită detaşare la cerere) 
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cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ; 
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ 
ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ . 
4) La 1 septembrie 2010 am o vechime efectivă în învăţămant de _____ ani,  
5) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media    _____________,  obţinut în anul __________,  gradul didactic II 
cu media  _____________,  obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media   
_____________,   obţinut în anul __________ . 
6) Legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(ă) la data de ________ de 
Poliţia___________________________, cu domiciliul în localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. 
_____, ap. _______, judeţul (sectorul)___________________, telefon _______________; 
7) În anul şcolar 2010/2011 am avut următorul statut în învăţământ: 
a) Titular(ă) pe/la postul/ catedra _____________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de 
învăţământ________________________________________________________________________________________________________
_________________________ localitatea__________________________________________________________________________ 
judeţul (sectorul) _________________________; 
b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________________ de la 
unitatea/unităţile de învăţământ____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ localitatea 
________________________________________________________________ judeţul (sectorul)_______________________________; 
c) Salariat(ă) la unitatea _____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________, localitatea ________________________________________________________________________, 
judeţul (sectorul)_______________, cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată___________________________, 
având funcţia de ___________________________________________________________________________________________________. 
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul cu probe scrise din 13 iulie 2011 în vederea ocupării unui post/catedră 
de____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
prin titularizare/ transferare/detaşare la cerere/suplinire din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, la unităţi de învăţământ 
din judeţ/municipiul Bucureşti, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a notelor la concurs, urmând a susţine următoarele probe 
practice/orale: 
proba practică 1 ___________________________________________________________________________________________________; 
proba practică 2 ________________________________________________________________________________________________; 
proba orală la limba de predare 1 ________________________________________ 2 ______________________________________               
3 _______________________________________________; 
şi lucrarea scrisă la disciplina____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________. 
Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba_______________________________________________________. 
În cadrul concursului pentru suplinire din 4 august 2011 voi susţine, dacă este cazul, următoarele practice/orale: 
proba practică  ___________________________________________________________________________________________________; 
proba orală la limba de predare 1 ________________________________________ 2 ______________________________________               
3 _______________________________________________; 
şi voi fi evaluat oral la disciplina____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________. 
8) În perioada  01.09.2005 – 31.08.2011 am fost detaşat(ă) astfel (**): 

- An şc. 2005-2006 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra  
de ___________ ___________________de la _______________________________. 

- An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 

9) Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul _________________________, 
prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Codul Muncii. 
10) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2011 emis de ___________________  prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în 
învăţământ conform art. 4 alin. (2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi 
declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ 
pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 
 
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. 

 
 (*) Media de departajare este media aritmetică cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, dintre media anilor de studii şi media  examenului de stat 

(licenţă)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenţii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertaţie şi media anilor de studiu. 

(**) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs. 
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ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate 
de către unitatea de învăţământ la care am funcţionat în anul şcolar 2009-2010 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): 

1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 
1') Absolvenţii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din 
care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, 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; 
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 
4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 
5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 
6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul; 
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă  a salariaţilor; 
9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 
10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat 
din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; 
11) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi 
discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), precum şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2004 
– 31.08.2010 (dacă este cazul). 
 
 

 
SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 
 Subsemnatul(a) _____________________________________, obţinând media ________ la concursul din 13 iulie 2011, accept 
transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2011 pe/la postul/catedra obţinut(ă): 
 

 
Unitatea de învăţământ                Localitatea                     Post/catedra 

                   Sectorul                                       Nr. ore 

 
 
 
 
              Data_______________                    Semnătura_____________ 

 
VERIFICAT 

            Inspector şcolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


