
 

   
                       INSPECTORATUL ȘCOLAR  

                           JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD 

 

 
 Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

ȘI CERCETĂRII 

PRIMA PAGINĂ A DOSARULUI DE  

SUPLINIRE 

 

 

 

 

 

 

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

 

 - etapa de mobilitate: SUPLINIRE CU NOTA DIN ANUL….. 

 - nume, inițiala tată şi prenume cadru didactic: ________________________ 

- disciplina: ____________________________________________  

- avize (cult, step, școală particulară, etc), atestate (educație specială), deținute:_________ 

- gradul didactic: _______________________  

- localitatea de domiciliu:___________________  

- nr. telefon cadru didactic: __________________________________  

- proba orală (unde e cazul) 
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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 2019-2020 (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 2018 / concursul 2019, respectiv 2014, 2015 sau 

2016 (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 Educației și Cercetării, 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; 
12) 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; 
13) Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală. 

***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. 

 

 


