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Către
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În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea
didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea

Ref.:

Accesul la modulul posturilor în aplicația informatică dedicată pentru mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar va fi permis până la data de 10 mai 2021, ora 16.30. În
această perioadă,
aplicație, trebuie efectuate următoarele operațiuni:
corectitudinii
tuturor ocupărilor efectuate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului
verificarea
normei
didactice, transfer ca urmare a restrângerii de activitate, modificarea
didactic: completarea
muncă
contractului individual de
pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului/catedrei, pretransfer la cerere şi prin schimb de posturi, modificarea
repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, prelungirea
anul şcolar 2021 - 2022, pentru cadrele didactice angajate
duratei contractelor individuale de muncă,
determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în
de
individual
muncă
perioadă
contract
pe
cu
minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a
de
de
în
mediei
baza
repartizare
învăţământ,
în învăţământul preuniversitar, conform prevederilor
vacante/rezervate
posturilor didactice/catedrelor
mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul
art. 63 din Metodologia-cadru privind
preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie;
incomplete) apărute
- adăugarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate (complete
mai
10
la
de
2021;
data
până
- marcarea cu atenție a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă
I.,

în

în

şi

nedeterminată;
verificarea cu atenție a listei posturilor vacante/rezervate pentru concurs (avize, atestate, corelația
dintre disciplina postului şi probele practice/orale, numărul de ore etc.).
!

-

1. Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizează
pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu respectarea prevederilor Metodologiei.
VĂ reamintim că aveţi obligaţia de a comunica tuturor unităţilor de învăţământ, inclusiv unităţilor de
desfăşurarea concursului
învăţământ particular prevederile Metodologiei şi Calendarului privind organizarea
II.

naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

şi

2. Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru
unitățile de învăţământ particular, se publică la data de 10 mai 2021 pe pagina de web a Ministerului
avizierele inspectoratelor
Educației, secțiunea Titularizare 2021, pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi
şcolare.
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată se va ţine seama de
prevederile art. 8 (13), 24 (7), 31 (2), 33 (13) şi 41 din Metodologie.
Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu prevederile
Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările
superior, probele de concurs valabile pentru
absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal

la

şi
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încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul
naţional de definitivare în învăţământ 2021, aprobat prin OMEC nr. 3229/2021, denumit în continuare
Centralizator, cu respectarea prevederilor Metodologiei.

Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagoşgică se
publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate.
perioada de înscriere a candidaţilor la concursul naţional, sesiunea 2021 şi de verificare şi
desfăşurare
înregistrare a datelor în aplicaţie, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare
sesiunea
concursului
dedicată
e-mail
de
naţional,
adresă
de
concursului
o
configura
a
obligația
are
a
de
dosarele/cererile
de
transmite
aibă
la
să
a
posibilitatea
fie
să
candidaţii
care
publică,
2021, care
la
de
concursului
şi
şi
care
solicitări
desfăşurarea
alte
privind organizarea
înscriere, contestaţiile şi
candidaţii să primească răspuns la cererile şi solicitările formulate.
înscrierea candidaţilor precizăm:
Referitor
înregistrarea datelor de înscriere în aplicaţie
- înscrierea candidaţilor, verificarea dosarelor de înscriere
(inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2021) se va realiza până la 21 mai 2021;
- absolvenții promoției 2021 şi absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagoşică oferite
de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil
psihopedaşgoşic, au obligaţia de a prezenta adeverinţa de absolvire a studiilor/programelor de
pregătire psihopedagogică în perioada 13-16 iulie 2021;
- în mod excepțional, în situaţia în care absolvenţii promoţiei 2021 sau absolvenţii 2021 ai programelor
de pregătire psihopedagogică nu prezintă adeverinţa de absolvire în perioada 13-16 iulie 2021, aceștia
vor fi primiţi la proba scrisă din data de 21 iulie 2021, doar în condiţiile prezentării adeverinţei de
absolvire a studiilor/programelor de pregătire psihopedagogică;
- verificarea atentă a Centralizatorului înainte de înregistrarea datelor în aplicație;
de studii universitare de licenţă cu
- în cadrul concursului naţional, sesiunea 2021, absolvenții ciclului
specializarea „Sport şi Perfomanţă Motrică”, care îndeplinesc şi condiţiile de formare psihopedagoşgică,
3. În

și

la

şi

I

susţin proba scrisă după cum urmează:
=
pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de educație fizică şi sport (pregătire sportivă
de specialitate) în cluburile sportive şcolare, palatele și cluburile copiilor, la disciplina
EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT - ANTRENORI, conform programei specifice pentru concurs
aprobate prin OMECTS nr. 5620/2010;
=
pentru ocuparea catedrelor de educație fizică şi sport (pregătire sportivă de specialitate)
sau educație fizică și sport (pregătire sportivă de specialitate) - pregătire teoretică sportivă
gimnazial, la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ
în învățământul vocaţional sportiv de nivel primar
5620/2010;
ŞI SPORT, conform programei specifice pentru concurs aprobate prin OMECTS
înscriere a
de
în
21
școlare/centrele
mai
toate
inspectoratele
la
de
data
2021, ora 16,
- până
în
indiferent
de
opțiunile
înregistrează
aplicaţie,
candidaţilor, datele de înscriere ale candidaţilor se
nedeterminată,
transfer prin concurs, detaşare la
candidaţilor: angajare prin concurs pentru pe perioadă
cerere prin concurs/concurs specific/continuitate, angajare prin concurs pe perioadă determinată,
repartizare în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare din anii anteriori;
- la data de 21 mai 2021 se publică pe Internet datele de înscriere ale candidaților şi punctajele cadrelor
didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific,
- situaţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor respinse şi motivele pentru care au fost respinse se
avizierele inspectoratelor şcolare la data de 21 mai 2021.
afişează

şi

nr.

la

perioada de înscriere şi de înregistrare a datelor în aplicaţie aveţi obligaţia de a consilia
candidații cu privire la disciplinele de concurs la care se pot înscrie în funcţie de studiile pe
care le-au efectuat, precum şi posturile didactice/catedrele pe care le pot ocupa în funcție de
studii, disciplina de concurs şi proba orală susținută, după verificarea atentă a
În

Centralizatorului.
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Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autorităţile de resort, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se aplică prevederile art. 80-81 din
Metodologie.
În condiţiile menţinerii stării de alertă, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează,
scris, la data depunerii/transmiterii cererii de înscriere la concurs, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în
care se prezintă la repartizare. Această opţiune se înregistrează şi în aplicaţie. După afişarea datelor
candidaţilor înscrişi, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă
electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 16 iulie 2021.

în

În cazul în care sunt candidaţi care solicită atât înscrierea pentru concurs, cât şi pentru repartizare
în baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific, precizăm

următoarele:
candidatul depune două cereri de înscriere (una pentru concurs şi una pentru repartizare în baza
rezultatelor din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific) şi un singur dosar
cele 2 cereri;
în care anexează documentele prevăzute
două
în
una
fișe,
pentru concurs şi alta de ocupare pentru etapele de
aplicaţie se vor crea
din
anii
anteriori
în
sau de ocupare pentru detaşare la cerere prin
rezultatelor
baza
repartizare
concurs specific.
În aplicaţie, fişa de ocupări poate fi generată după înregistrarea fişei de concurs, din meniul „Fișe
se apasă butonul "Generează fişa pentru ocupări").
înscriere concurs (se selectează fişa de concurs
În cazul în care sunt candidaţi care solicită înscrierea doar pentru repartizare în baza rezultatelor
din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific, aceştia depun o singură cerere pentru
repartizare în baza rezultatelor din anii anteriori sau pentru detaşare la cerere prin concurs specific, iar
în aplicaţie se va crea o singură fişă de ocupări.

în

şi

conditiile menținerii stării de alertă, în data de 21 mai 2021, candidaţii vor fi informaţi
cu privire la obligația acestora de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează şi de a
solicita, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 16 iulie 2021,
ora 15.00, pe adresa de e-mail dedicată concursului național, sesiunea 2021, pusă la dispoziţie
de fiecare inspectorat şcolar. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că
datele publicate sunt corecte şi complete.
În

Până la data de 21 mai 2021, ora 16, vă solicităm:
- să vă asiguraţi că au fost înregistrate în aplicație fişele tuturor candidaților care au depus dosare în
perioada de înscriere, indiferent de opțiunile acestora: angajare prin concurs pentru pe perioadă
nedeterminată, transfer prin concurs, detaşare la cerere prin concurs/concurs specific/continuitate,
angajare prin concurs pe perioadă determinată, repartizare în baza rezultatelor obţinute la concursurile
de titularizare din anii anteriori;
- să verificaţi dacă în toate fişele candidaţilor ale căror specializări se regăsesc în anexa nr. 16 la
Metodologie a fost marcat atestatul de educaţie specială;
la
disciplina „Religie”
- să verificaţi dacă în toate fişele candidaţilor care solicită participarea la concurs
avizul
de
fost
marcat
culte;
corespunzător
a
-să verificaţi dacă în fişele candidaţilor au fost marcate corect datele privind pregătirea
psihopedagogică, gradele didactice, precum și toate avizele şi atestatele, conform documentelor depuse
de aceştia la dosar în perioada de înscriere: atestat de educaţie specială; avizul de culte; avizul
seminarului teologic pentru judeţul de înscriere; avizul de alternativă educaţională; avize militar,
justiție, interne; avizul IGP/ARR; avizul liceului pedagogic; avize ale unităţilor de învăţământ particular
în acord cu posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru concurs;
- să verificaţi dacă
fişele candidaţilor au fost înregistrate corect nivelul studiilor, forma de învăţământ
şi anul de început al studiilor, respectiv anul de finalizare a studiilor.

în

la

cererile de înscriere, pentru concurs și următoarele etape ale
Referitor la avizele care trebuie anexate
mobilităţii personalului didactic, indiferent de statutul candidaţilor care se înscriu la aceste etape (cadre
3
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didactice titulare, pensionate sau angajate pe perioadă determinată, angajaţi din alte domenii de activitate),
precizăm că în avizele/avizele speciale emise de cultele recunoscute oficial de stat, avizele emise de
conducerile unităţilor de învăţământ particular, avizele pentru liceu pedagogic, avizele Ministerului Apărării
Naţionale, avizele Ministerului Afacerilor Interne sau avizele Ministerului Justiţiei trebuie să se menţioneze
au fost emise în vederea ocupării de posturi didactice/catedre în cadrul etapelor de mobilitate a
faptul
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022.
Menţionăm că, pentru detașarea cadrelor didactice titulare, la cerere, prin concurs/concurs specific, nu
este necesar avizul pentru detaşare de la unitatea/unitățile de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Absolvenţii învăţământului superior, care au început studiile în România anterior anului 2005 şi care au
efectuat studiile pe durata normală a acestora, au efectuat studii universitare de scurtă durată (superioare de
scurtă durată: 3-4 ani) sau studii universitare de lungă durată (superioare de lungă durată: 4-6 ani). Începând
cu anul 2005, absolvenții învățământului superior care s-au înscris la studii universitare în România au efectuat
studiile universitare în sistem Bologna: studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat/master
sau studii universitare integrate de licenţă şi masterat/master (pentru domeniile medicină, medicină
veterinară, farmacie şi arhitectură). Prin excepţie, situații în care să regăsiți candidaţi care au început studiile
superioare anterior anului 2005 cu nivelul studiilor „STUDII UNIVERSITARE. DE LICENŢĂ” sunt posibile în
următoarele cazuri:
pentru absolvenţii care au efectuat studiile universitare în alte ţări;
- pentru absolvenţii care au început studiile în România, anterior anului 2005, au întrerupt studiile şi
le-au finalizat începând cu anul 2008 (2008, 2009, 2010, ...).
Pentru candidaţii ale căror studii nu se regăsesc în Centralizator sau ale căror studii nu sunt în
transmiteți la Ministerul Educaţiei documentele de studii
concordanţă strictă cu Centralizatorul este necesar
ale acestora pentru a se analiza posibilitatea de a primi acceptul de participare la concurs în baza prevederilor
art.2 alin. (3) şi (4) din OMEC 3229/2021 pentru aprobarea Centralizatorului.

că

-

să

să consiliați și conducerile unităţilor de învăţământ particular în vederea
emiterii avizelor candidaţilor în perioada de înscriere.
Vă solicităm

Responsabilitatea verificării şi înregistrării corecte ale datelor pentru candidaţii înscrişi la concurs în
aplicația informatică revine membrilor comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare
a concursului.
Membrii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare și desfăşurare a concursului şi consilierul
juridic al inspectoratului şcolar au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de
înscriere la concurs.
Până la data de 28 mai 2021, inspectoratele şcolare trebuie să transmită, în scris, Centrului
Naţional de Politici şi Evaluare în Educație şi Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar, prin fax la
021/314.54.20, precum şi la adresele de e-mail: officeerocnee.eu,
nr. 021/310.32.07,

titularizare.medegmail.com, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba
în
maternă pentru care candidaţii au optat, după ce aceste informaţii au fost înregistrate corect
meniul
->
din
Rapoarte
aplicaţie (raportul stat-fise-04, „Solicitari_traduceri_subiecte_concurs.xls”
Statistici fişe înscriere).
În fiecare inspectorat şcolar/centru de înscriere, pe toată perioada înscrierilor a candidaţilor la concurs

şi

şi

a validării fişelor, se vor asigura:
- utilități: alimentare cu energie electrică, telefon, fax, conexiune la Internet, calculatoare performante
conectate la Internet cu acces la aplicaţie (acces la serverul https://tit.edu.ro/tit/), la care să fie
instalate imprimante laser compatibile;
aplicaţie.
- prezenţa informaticienilor cu acces

la

4. Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului întocmeşte şi
afişează graficul desfăşurării probelor orale, până la data de 24 mai 2021. Probele orale se organizează și se
desfăşoară în perioada 24 mai - 25 iunie 2021 (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2021).
Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autoritățile de resort, nu se susţin inspecţii speciale la clasă şi probe practice în cadrul concursului

național.

4
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În condiţiile menţinerii stării de alertă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se aplică
prevederile art. 80-81 din Metodologie.

în

care se va
data de 25 iunie 2021 se va afișa lista centrelor de concurs (unităţile de învățământ
fiecărui
de
arondate
centru.
21
iulie
concurs
scrisă
disciplinelor
în data de
2021) cu precizarea
desfășura proba
încă
vor
fiecărui
de
pregătite
În condițiile în care spaţiul nu este suficient, în vecinătatea
centru
concurs
21
iulie.
în
de
data
1-2 unități de învăţământ în care vor
asigurate condiţiile de desfăşurare a probei scrise
La fiecare unitate de învăţământ din cadrul centrelor de concurs în care se va desfășura probă scrisă, în data
de 21 iulie, se va asigura prezenţa personalului medical, precum şi a jandarmilor pentru păstrarea ordinii
5, La

fi

fi

publice.
6. Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii se va considera ca medie
de departajare nota 5 (cinci). Pentru candidaţii care nu prezintă documente privind media obținută la examenul
de licenţă/absolvire/bacalaureat se va considera ca medie de licenţă/absolvire/bacalaureat nota 5 (cinci).
7. Comisiile judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, comisiile
judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecției speciale
la clasă, comisiile din centrele de concurs în care se desfăşoară proba scrisă, comisiile de evaluare a lucrărilor
scrise şi comisiile de rezolvare a contestaţiilor la proba scrisă sunt numite cu respectarea prevederilor art. 68,
recomandărilor transmise de
70 şi 71 din Metodologie şi procedurilor, dispoziţiilor, notelor, precizărilor
concursului
monitorizare
de
Comisia
a
şi
pentru ocuparea posturilor
naţională
conducerea Ministerului Educaţiei
în organizarea şi
Comisiile
din
implicate
învăţământul preuniversitar.
didactice/catedrelor vacante/rezervate
în
stabilite
Metodologie, precum şi
desfăşurarea concursului îşi desfăşoară activitatea conform atribuțiilor
potrivit procedurilor, dispozițiilor, notelor, precizărilor şi recomandărilor transmise de conducerea Ministerului
Educaţiei şi Comisia naţională de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar.
La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în
rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor implicate în organizarea şi
desfăşurarea concursului semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile se
păstrează la inspectoratul şcolar.

și

8. Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru
angajare nedeterminată se realizează strict pe baza datelor existente în aplicaţie.
III.

Vă transmitem, anexat, modelul fişei de înscriere la concursul național de ocupare a

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea
2021, cu solicitarea de a fi postată site-ul inspectoratului şcolar.
Aveţi obligaţia de a disemina toate informaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului național, sesiunea 2021.
pe

DIRECTOR GENERAL,

Corina MARIN

Director,
Adelaida

Şef Serviciu,
Adrian Marius BĂRBULESCU

MINISTERUL EDUCAŢIEI
Centrul de concurs:
FIŞA

DE

ÎNSCRIERE

Codul numeric personal:

Numele:

CONCURSURILE

LA

DE

OCUPARE

[__—__—______] mitiala
tatalui:

Il

Telefonul / adresa de e-mail:

Domiciliul:

POSTURILOR DIDACTICE

Sexul:

(2021)

Judeţ:

[] (M/F)

Prenumele:

=

Codul SIRUTA

Codul judeţului:

A

Particip la:

[1]

Localitatea:

Concursul din 21 iulie 2021 pentru
angajare pe perioadă
nedeterminată/determinată/detaşare la
cerere:
Codul/codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ. de
muncă în învăţământ pe per. det./cont. detas. la cerere în anul şcolar 2021-2022:
Statutul anterior:

[]

Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte:
Tipulavizului de alternativă:
Atestat HIV:
Atestat educaţie specială:
Avizul/avizele unităţii/unităţilor de învăţământ
particular:
Din localitea/localităţile:
Din judeţul/judeţele:

[]

Alte informaţii:
Gradul didactic:

ani

Vechime în învăţământ:

Codul/codurile postului/posturilor ocupat(e)

în

LILI]
CITITI

seminar teologic pentru judeţul de înscriere[
Tipulavizului unităţii de învăţământ militar:
Avizul liceului pedagogic:
IGP / ARR:

Aviz

[]

Aviz

[]

Notă grad / def:
Nevăzător:
etapele anterioare:

[]

|

[]

[LI]
|

|

[]i

Datele pentru concursul din 21 iulie 2021 pentru angajare pe perioadă nedeterminaţă/determinată:
Media de departajare:
Media absolvire/bacalaureat:
Absolvent 2021/

[]

Absolvent DPPD
2021
Disciplina de examen:

Specialitatea/modulul*1:
Specialitatea/modulul 2:
Specialitatea/modulul 3:
Proba limbă intensiv/bilingv:

|:

Proba orală la limba de predare
Proba orală la limba de predare

2:

[LI]

Rezultatul probei limbă
intensiv/bilingv:
Rezultatul probei de

limbă

1:

Rezultatul probei de limbă 2:

Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi 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
la
departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent şi rezultatele repartizării cu
la concursul naţional. Detalii privind scopul
precizarea: unităţii (unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalităţii de angajare, ca urmare a participării
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 20217
Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate măi sus
pe site-ul la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de
L.S.
sunt corecte şi conforme cu realitatea.

şi

Candidat

[|
[LI]

Nota la examenul scris:
Solicittraducerea subiectului de examen
Am
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în

limba maternă:

luat la cunoştinţă de faptul că nu există posturi didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: LU]

Optez pentru repartizare şi în judeţul

Unitatea/unităţile de învățământ si disciplina/disciplinele pe care sunt titular în învăţământul
perioada viabilităţii postului:
reuniversitar/angajat
Din localitatea/localităţile:
Judeţul:
pe

Unitatea/
unităţile de înv.:

Disciplina/disciplinele:

Nivelul/nivelurile de înv.:

]

]

]

]

pentru detaşare la cerere:
. 2020-2021
„2018-2019
„2019-2020
2016-2017
.2017-2018[
mobilitatea
personalului didactic,
Îndeplinesc prevederile art. 86 (9) e) din Metodologia-cadru privind
modificările
ulterioare:
aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu
Codul judeţului în care soţul/soţia este titular:
Soţul/soţia este titular:
Punctaj:
Localitatea în care soţul/soţiaeste titular:

Informaţii suplimentare

Detaşare la cerere:

DI]

[]

Iu

lu

Specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/absolvire:
Ţara în care am efectuat studiile:
Diploma 1:
Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:

Studiile efectuate

Nivel de studii:
Profilul/domeniul:

în

limba:

Studiile efectuate

în

limba 2:

Specializare:

Tipul de învăţământ absolvit:

Forma de învăţământ:

Anul începerii studiilor:

_____

Anul finalizării studiilor:

Modulul psihopedagogic:

sarcinilor care servesc
Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum și
interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi
media de
în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor,
în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea
în prezent şi rezultatele repartizării cu
unitatea/ unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar
la concursul naţional. Detalii privind scopul
participării
urmare
de
ca
a
angajare,
modalităţii
didactic/catedrei
structurii
a
şi
postului
de
învăţământ,
unităţii/unităţilor
precizarea:
datelor pe site-ul public „Titularizare 20217
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea
Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
pe site-ul şi avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de
sunt corecte şi conforme cu realitatea,

la

L.S.

Candidat
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Studii universitare de masterat finalizate cu diplomă:
Ţara

Diploma 2:

în

care am efectuat studiile:

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate
Nivel de studii:
Profilul/domeniul:

în

limba:

Specializare:
Forma de învăţământ:
Anul începerii

Modulul

studiilor:

psihopedagogic:

Studiile efectuate

în

limba 2:

DDD
Tipul de învăţământ absolvit:

Anul finalizării studiilor:

Studii de master asociat (considerat Ciclul II) la diploma de licenţă, declarată în secţiunea specializări dobândite:
Profil-Spec:

Cu/Fără asociere:

Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi 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 şiatestate 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 şi rezultatele repartizării cu
precizarea: unităţii/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catearei şi a modalităţii de angajare, ca urmare a participării la concursul naţional. Detalii privind scopul
2021 %
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare
Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
Ministerul
de
Educaţiei,
conform
aprobate
metodologiei
avizierul
la
cu
repartizarea
site-ul
inspectoratului
şi
şcolar
pe
sunt corecte şi conforme cu realitatea,

şi

L.S.

Candidat

Pag.4

Alte specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/master/absolvire:
Diploma 3: Țara în care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba:
Nivel de studii:
Profilul/ domeniul:

Studiile efectuate în limba 2:

Specializare:

Tipul de învăţământ absolvit:
Anul finalizării studiilor:

Forma de învăţământ:
Anul începerii studiilor:

Modulul psihopedagogic:
Diploma

4: Țara în care am efectuat studiile:
efectuat studiile:

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a
Studiile efectuate în limba:
Nivel de studii:
Profilul/ domeniul:

Studiile efectuate în limba 2:

Specializare:

Tipul de învăţământ absolvit:
Anul finalizării studiilor:

Forma de învăţământ:
Anul începerii studiilor:

Modulul psihopedagogic:

Diploma 5: Țara în care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba:
Nivel de studii:
Profilul/ domeniul:

Studiile efectuate în limba 2:

Specializare:
Forma de învăţământ:
Anul începerii studiilor:
Modulul psihopedagogic:

Tipul de învăţământ absolvit:
Anul finalizării studiilor:

LOri de câte ori schimbaţi disciplina de examen în fişă, verificați şi dacă media de
departajare este calculată corespunzător studiilor care generează disciplina de
examen.

Data

Semnătura candidat

Verificat
Secretar comisie
(nume şi prenume)
(semnătura)

Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi 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,
la gradul didactic,
date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută
în prezent şi rezultatele repartizării cu
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar
la concursul naţional. Detalii privind scopul
precizarea: unităţii'unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalităţii de angajare, ca urmare a participării
datelor pe site-ul public „Titularizare 20217
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea
Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
pe site-ul la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de
sunt corecte şi conforme cu realitatea.

şi

L.S.

Candidat

