
 
 

ACTE NECESARE PENTRU 
CONCURSUL ORGANIZAT LA NIVEL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE – SEPTEMBRIE 2016 

 
� Cerere – tip ( este postată pe site-ul I.S.J. Galați ) 

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenții 

liceului pedagogic);  

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice(dacă este cazul);;  

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanții care şi-au schimbat numele);  

4) Copie de pe actul de titularizare în învățământul preuniversitar (dacă este cazul);  

5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);  

6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;  

7) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);  

8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență 

a salariaților;  

9) Avize şi atestate necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul.  

10) Certificat medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, conform art. 
234 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Acesta trebuie să fie conform modelului prevăzut în anexa Ordinului Comun M.E.C.S. nr. 
3177/2015 și Ministerului Sănătăţii nr. 147/2015; 
11) Declarație pe proprie răspundere că nu desfăşor activități incompatibile cu demnitatea funcției 

didactice, că nu am fost îndepărtat din învățământ 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 

funcție didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;  

12) Numai pentru titulari: adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația 

postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de 

învățământ şi regimul de mediu), avizul pentru detaşare de la unitatea/unitățile de învățământ la 

care cadrul didactic este titular şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 

31.08.2016 (dacă este cazul). 

NOTĂ: 
� Documentele de la punctul 1 se vor prezenta și în original, urmând a fi atestate pentru 

conformitate de către Comisia Judeţeană de Organizare a Concursului. 
� Documentele de la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vor fi atestate pentru conformitate de către 

directorul unităţii de învăţământ la care a funcţionat solicitantul în anul şcolar 2015-2016   
(unde este cazul).  

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

� Nu se primesc dosare incomplete 

 

 


