
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar)  documentele în original, respectiv în copie 

CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez ca 

titular(ă)/detaşat(ă)*:  

-Cerere tip (pag. 86-87 Metodologie) 

-Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), din care să rezulte 

numărul de ore rămase în catedră. 

1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la 

care funcţionez ca titular(ă) și după deciziile sau adresele de comunicare a deciziilor de completare de 

normă din ultimii trei ani dacă este cazul.  

2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul. 

4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 

5. Copii de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 

6. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru 

anii şcolari 2016/2017 şi 2017/2018 (conform fişei de evaluare), în original. 

7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în 

original, însoţită de copii ale documentelor justificative (anexa 2). 

8. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi 

cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice.  

9. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul 

programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi 

desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă.  

10. Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.  

11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să 

rezulte vechimea la catedră, în original. 

12. Copii ale documentelor care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 

13. Copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul. 

*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea 

dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a 

acestuia. 

Nu se primesc dosare incomplete, sau dosare care nu respectă ordinea documentelor! 

 

Pe dosar (de carton, cu şină) se trece formatul de mai jos:  

 

- etapa de mobilitate: CND pe perioadă __________________ (determinată sau nedeterminată) 

- nume şi prenume cadru didactic: _________________________________________________ 

- unitatea/unităţile unde este titular: ________________________________________________ 

- disciplina/disciplinele pe care este titular: __________________________________________ 

- proba practica (unde e cazul): informatică, maistru instructor, etc._______________________ 

- inspecţie la clasă (unde e cazul), conform specializării, pentru altă disciplină, decât cea pe care 

este titular: __________________________________________________________________ 

- nr. telefon cadru didactic: ___________________________________ 


