
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 2018-2019 (pentru 

completarea dosarului din anul precedent)*: 

I. - Cererea tip (pag. 94-96 Metodologie) 

- Dovada notelor (scris și oral), a disciplinei de concurs și anului susținerii examenului 2018 sau 

2017, iar pt invatatori 2018, 2017, 2016 si/sau 2015 (print screen de pe site-ul edu.ro, titularizare) 

- Pentru cadrele didactice înscrise la Definitivat 2019, adeverință care să certifice acest lucru, 

eliberată de unitatea de învățământ în care funcționează în anul școlar curent. 

II.  

1. Copie a adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 

2018-2019; 

2. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic obţinut în sesiunea 2018 (dacă este cazul); 

copii certificate grade didactice; 

3. Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);  

4. Recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie pentru prelungirea duratei contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de 

învăţământ cu precizarea calificativului/calificativelor (se va specifica foarte clar dacă se permite 

sau nu prelungirea contractului individual de muncă), în original;  

5. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi 

unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ; 

6. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul (dacă s-a schimbat faţă de 

anul precedent);  

7. Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original;  

8. Copie a acordului M.E.N.C.Ș., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);  

9. Copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;  

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

11. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în 

original; 

III. – copii dupa actele de studii, inclusiv foaia matricolă și modulul pedagogic 

- în plus, pentru cadrele didactice care nu au Definitivat, adeverință din care care să rezulte că sunt 

înscrise la Definitivat 2019, eliberată de unitatea de învățământ. 

*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. 

Notă: - nu se avizează dosarele incomplete, cu cererile necompletate în câmpurile obligatorii sau care nu 

respectă ordinea cerută!!! 

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

- etapa de mobilitate: Continuitate cu min 7 și Def: (notă concurs 2018 sau 2017, iar pt invatatori 

2018, 2017, 2016 si/sau 2015, cu conditia continuității la aceeași clasă) : __________ (an concurs) 

- nume şi prenume cadru didactic: ________________________________________________________ 

- unitatea/unităţile unde este în anul scolar 2018-2019: _______________________________________  

- disciplina/disciplinele pe care își desfășoară activitatea:______________________________________ 

- gradul didactic: ______________________________ 

- avize, atestate: ___________________________________ 

- localitatea de domiciliu: ______________________________ 

- nr. telefon cadru didactic: _________________________________ 

- notă concurs (scris și oral), disciplina de concurs: __________________________________________ 

- postul solicitat – codul(dacă există), unitatea de învățământ, disciplina postului: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


