
      Documente pentru actualizarea dosarului de înscriere la Concursul național depus în anii 2020, 2019, 2018 
(înscriere la Concursul național – sesiunea 2021) 

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru 
înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de: 

1. Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;

2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;

3. Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul);

4. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

5. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

6. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari

încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de

muncă;

7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice,

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;

8. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale*;

9. Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală*;

10. Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de

învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea

postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare  din

perioada 01.09.2018 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

*) Inspectoratul şcolar solicită inspectoratului de poliție județean extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv copie de pe 
Registru, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 18 alin. (3) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat 
cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și 
pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. 

Notă: 
În situaţia în care au apărut modificări faţă de documentele depuse la dosar în anii anteriori, candidații care au 
depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul 
național, sesiunea 2021, la Centrul de înscriere la care este asociată disciplina de concurs, anexat la cererea-tip, 
documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori: 

1. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului 
pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă 
absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);

2. Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul 
preuniversitar;

3. Copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic;
4. Copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul).

                                                       COMISIA DE MOBILITATE 


