
 
Cerere de reînscriere la concursul județean  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020 pentru 

candididații care au depus dosar în perioada 9-16 iulie 2020 în vederea participării la concursul național  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 
învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020 

 
  Nr. ___________ /_______2020 
Se certifică exactitatea datelor    

Secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului  
 

___________________________________________________ 
 

   

 (Numele şi prenumele)  

 Viza Consilierului Juridic  

__________________________________________    

 
Domnule Inspector Şcolar General, 

 
Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)__________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___.  
 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
 
Vă  rog  să-mi  aprobaţi  înscrierea  la  concurs/testare  în  vederea  ocupării  unui  post/catedră  de______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________, pe perioadă  
determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs, urmând a susţine 
următoarele probe: 

proba intensiv/bilingv _________________________________________________________________________________________________; 
 
proba orală la limba de predare 

 
1 ________________________________________________________________________________________________ 
2 ________________________________________________________________________________________________; 

 
lucrarea scrisă la disciplina ______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Menționez  că  am  întrerupt  activitatea  în  învăţământ  (sau  în  alt  domeniu  de  activitate)  pentru  motivul______________________________________ 
_____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________, conform 
art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. _____ / ______2020 emis(ă) de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în 
învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că 
nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă 
deontologiei profesionale, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare 
penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. Răspund de exactitatea datelor înscrise 
în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.  
Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, precum şi cu 
repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).* 

 

Data _____________________ Semnătura___________________ 

 
*Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării 
atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi 
prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la pregătirea 
psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile 
de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu 
precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. 
 
ANEXEZ, ÎN COMPLETAREA DOSARULUI DEPUS ÎN PERIOADA 9-16 IULIE 2020 ÎN URMĂTOAREA ORDINE actele în original, respectiv în 
copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2019-2020 sau scanate color, după actele 

originale
**

: 
1.__________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________________________________________ 
 
3___________________________________________________________________________________________________________ 
 
4___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data________________________        Semnătura______________________ 

http://www.edu.ro/

