
 
 
 
 
 
 

  

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN  VRANCEA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Precizări privind depunerea dosarelor     în 

perioada 11-17 mai 2021 

 
În perioada 11-17 mai 2021 vor depune dosare la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 

urmatoarele categorii de cadre didactice: 

1. Cadrele didactice care doresc sa participe la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor 

vacante/rezervate din 2021 in vederea ocuparii unui post/catedra prin titularizare 

(catedra/post cu viabilitate de cel putin 4 ani declarata pe perioada nedeterminata) sau a 

ocuparii unui post/catedra prin suplinire (posturi pe perioada determinata). 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- fișa de inscriere la concurs; 
- cerere de inscriere la concursul national de titularizare; 

- toate actele precizate în cererea de inscriere. 
 

2. Cadrele didactice care doresc să ocupe un post/catedra prin transfer în baza 
concursului de titularizare din 2021 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- fișa de inscriere la concurs; 

- cerere de înscriere la concursul național de titularizare; 

- toate actele precizate în cererea de înscriere. 

 

3. Cadrele didactice care doresc sa ocupe un post/catedra prin detașare in baza concursului 

de          titularizare din 2021 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- cerere de înscriere la concursul național de titularizare; 

- toate actele precizate în cererea de înscriere. 

 

4. Cadrele didactice care doresc sa ocupe un post/catedra prin detașare la cerere prin 

concurs specific  

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- fișa de înscriere la concurs; 
- cerere detașare la cerere prin concurs specific; 
- toate actele precizate în cererea de înscriere. 

 

5. Cadrele didactice care doresc sa ocupe un post/catedra prin detașare la cerere prin 

continuitate 

  Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- cerere detașare la cerere prin continuitate; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere. 

6. Cadrele didactice care doresc reactualizarea dosarelor personale, in baza acordului de 

principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada 

determinata în anul colar 2021-2022, conform prevederilor art. 63(care nu au depus dosar 

în perioada 22-28 mai 2021) și art. 87 din Metodologie; 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

-fișa de înscriere la concurs; 
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- cerere prelungire contract perioada determinată ; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere. 

 
7. Cadrele didactice care doresc să ocupe un post/catedra în baza notelor din anii 

    2020/2019/2018/2017/2016/2015 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- fi a de inscriere la concurs; 

- cerere suplinire în baza notelor 2020/2019/2018/2017/2016/2015; 

  - toate actele precizate în cererea de înscriere 

 

Notă: 

Candidații vor depune câte un dosar pentru fiecare etapa de mișcare la care participă cu documentele 
solicitate în cererea pentru fiecare etapa. 

 

Pe coperta dosarului vor fl trecute urmatoarele date: 

Nume  initiala tatalui   prenume_______________________ 

Unitatea de învățământ absolvită                                                                                         

Facultatea absolvită                                                                              

Specializarea/specializarile de pe diplomă     

Forma de invatamant                                                                                                                    

Nr credite modul psihopedagaogic  

Disciplina de concurs       

Denumirea postului/catedrei pentru care sustine concurs  

Inspectie la clasa discciplina 1  disciplina 2   

Proba practică l  Proba practică 2  _ 

Doresc sa utilizez media de la inspectiile sutinute in vederea obtinerii examenului de definitivat 

2021(Da/Nu)   

 Depun dosarul pentru: 

1. Concursul de titularizare din  2021(Da/Nu) 

2. Transfer în baza concursului de titularizare din 2021(Da/Nu)   

3. Detașare la cerere prin continuitate(Da/Nu)   

4. Detașare la cerere prin concurs specific(Da/Nu)   

5. Suplinire în baza notelor 2020_2019_2018_(Da/Nu)   

6.  Suplinire în baza notei 2020_2019_2018_2017_2016_2015(Da/Nu)   

7. Suplinire prin continuitate conform art. 63 și art.87 din Metodologie(Da/Nu)   

 

   INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ,           INSPECTOR  ȘCOLAR  GENERAL  ADJUNCT,  

Prof. Gabriela  Daniela  MARCHITAN         Prof. Daniel  Gheorghe  GHERASIM 
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