
CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 

SESIUNEA 2022 
(CERERE_TIP – actualizarea dosarului de înscriere la Concursul național înregistrat în județul Bistrița-Năsăud în anii: 2021, 2020, 2019) 

 

Către 

Comisia Judeţeană Bistrița-Năsăud pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 

 

Subsemnatul (numele, init., prenumele), 

___________________________________________________________, 

Telefon: ______________________________, 

Email:  _______________________________, 

 

Am depus dosarul de înscriere la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice, în judeţul Bistrița-

Năsăud, la disciplina de concurs: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

în anul: 

□ 2021; 

□ 2020; 

□ 2019. 

Vă rog să-mi aprobaţi actualizarea dosarului de înscriere pentru participarea la Concursul naţional de ocupare 

a posturilor didactice, sesiunea 2022, în judeţul Bistrița-Năsăud. 

Solicit actualizarea dosarului de înscriere depus în anul _______, cu următoarele documente: 

1. Copie carte de identitate 

2. Copii de pe certificatul de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) 

3. Copii de pe actele de studii (dacă sunt modificări față de anul depunerii dosarului) 

4. Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei  

5. Copie de pe ultimul certificat de obținere a unui grad didactic; 

6. Adeverința medicală emisă de un medic sau cabinet de medicină a muncii din  care să rezulte că sunt 

apt(ă) pentru a preda în învățământ 

7. Adeverință/adeverințe eliberate de unitatea/unitățile de învățământ la care sunt angajat(ă) privind 

sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari și de parcursului anului școlar în curs 

8. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, 

că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni săvârșite cu intenție în împrejurării legate de 

exercitarea profesiei 

9. Cazier judiciar 

10. Certificatul /adeverința de integritate comportamentală 

11. NUMAI pentru titulari/angajați pe viabilitatea postului adeverință eliberată de unitatea de învățământ din 

care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, 

nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 2012-2022 
 


