
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 sau 2016 

         Nr. _________ din __________2018 
Se certifică exactitatea datelor  
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane  
______________________________  
(numele şi prenumele)  
 

Domnule Inspector Şcolar General, 

 
Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________, născut(ă) la data de _________________________,  
COD NUMERIC PERSONAL:  
cu domiciliul în ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, 
TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poliţia ________, la data de 
_________, vă rog să-mi aprobaţi încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ în anul 
şcolar 2018-2019, pe/la un post/catedră de_____________ _______________ _______________________ _________________ 
________________ _____________________________ ______________________ ____________________de la o unitate de 
învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2017 sau 2016.  
1) Rezultate obţinute la concursurile de titularizare din 2017 sau 2016:  
Concurs de titularizare 2016:  
Disciplina de examen 
2016:____________________________________________________________________________________________________  
Media de repart. cu inspecţie: _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________  
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________  
Nota la ex. scris din 2016: ______________________________________  
Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2016:____________________  
Proba practică din 2016:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2016: ______________________________  
Proba limbă intensiv-bilingv din 2016: __________________________________________________________________________  
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2016: ________________________  
Proba orală la limba de predare 1 din 2016: _____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limbă 1 din 2016: ____________________________  

Proba orală la limba de predare 2 din 2016: ________________________  
Rezultatul probei de limbă 2 din 2016: ____________________________  
Concurs de titularizare 2017:  
Disciplina de examen 2017:__________________ _________________________ _____________ _______________ ________  
Media de repart. cu inspecţie: _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________  
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________  
Nota la ex. scris din 2017: ______________________________________  
Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2017:____________________  
Proba practică din 2017:____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2017: ______________________________  
Proba limbă intensiv-bilingv din 2017: _________________________________________________________________________  
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2017: ________________________  
Proba orală la limba de predare 1 din 2017: ____________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limbă 1 din 2017: ____________________________  
Proba orală la limba de predare 2 din 2017: ________________________  
Rezultatul probei de limbă 2 din 2017: ____________________________  
2) 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__________________________________________________________________________________________________ni
velul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, 
ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoţia _______________ cu specialitatea 
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__________________________________________________________________________________________________ni
velul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, 
ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoţia _______________ cu specialitatea 
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__________________________________________________________________________________________________ni
velul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, 
ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu durata studiilor de _____________ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.) promoţia _______________ cu specialitatea 
principală_________________________________________________________________________________________, secundară 
__________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire 
________________________, media de departajare (**) _______________________;  
3) 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 ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________ ;  
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promoţia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**)____________ ;  
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 
_______ ani, promoţia ________ (zi, seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire ________, media de departajare(**) ____________.  
4) Am obţinut definitivatul în anul ________, cu media ________, gradul II în anul ________, cu media ________, gradul I în 
anul __________, cu media _________, doctoratul în anul _________, la specialitatea 
________________________________________________.  
5) La 1 septembrie 2017 am avut_________ ani întregi vechime în învăţământ.  
6) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar 
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.  
7) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ______ copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.  
8) Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezultă 

că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ 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.  
9) Declar pe propria răspundere că în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de şomaj.  
10) Cunosc faptul că repartizarea pe posturi se face în şedinţă publică, iar în cazul neparticipării mele la datele fixate de inspectoratul 
şcolar nu voi avea obiecţii.  
11) Declar pe propria răspundere că ulterior obținerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am obținut note sub 5 la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar.  
(*) Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2016 sau 2017 şi au 
obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de 
titularizare.  
(**) Media de departajare este media aritmetică cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 
RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat 
date eronate.  
Data ____________           Semnătura____________  
 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul 
de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2017-2018 (pentru completarea dosarului din anul precedent)***:  
 

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);  

2) Copii de pe atestate (învățământ special etc.)/avize (culte etc.) - dacă este cazul;  

3) Copie a certificatelor de obţinere a definitivatului şi a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul);  

4) Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2016 / concursul 2017 (dacă este cazul);  

5) Copie ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);  

6) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul;  

7) Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original;  

8) Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul), în 
original;  

9) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) 

anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă);  

10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;  

11) 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 şi că în perioada 
angajării pe perioadă determinată în învăţământ nu voi primi ajutor de şomaj.  
 


