
ACTE NECESARE PENTRU 
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

VACANTE /REZERVATE – ABSOLVENŢI 2014 
 
 

� Cerere – tip şi fişa de înscriere (se găsesc pe site-ul ISJ Galați) 

1') Absolvenţii promoţiei 2014 vor prezenta la înscriere adeverinţa în original de la 

instituția de învățământ superior, din care să rezulte că sunt în an terminal, 

specializarea şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat 

modulul pedagogic;  

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanții care şi-au 

schimbat numele);  

3) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;  

4) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;  

5) Declarație pe proprie răspundere că nu desfăşurați activități incompatibile cu 

demnitatea funcției didactice şi nu ați fost îndepărtat din învățământ pentru motive 

disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; 

NOTĂ: 
� Actele vor fi depuse obligatoriu într-un dosar, din carton, cu şină 

� Nu se primesc dosare incomplete 
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