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Precizări privind depunerea dosarelor 
în perioada 9 iulie 2020 - 16 iulie 2020 

 
 În perioada 9 iulie 2020- 16 iulie 2020 vor depune dosare la sediul I.S.J.Vrancea următoarele 
categorii de cadre didactice: 

1. Cadre didactice care doresc să participe la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor 
vacante/rezervate din 2020, în vederea ocupării unui post/catedră prin titularizare                                      
( catedră/post cu viabilitatea de cel puțin 4 ani declarată pe perioadă  nedeterminată). 
 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 
-fișa de inscriere la concurs; 
-cerere de inscriere la concursul național de titularizare; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere. 
 

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

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 
-fișa de inscriere la concurs; 
-cerere de inscriere la concursul național de titularizare; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere. 

 
3. Cadrele didactice care doresc să ocupe un post/ catedră prin detașarea la cerere în baza 

concursului de titularizare din 2020. 
 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 
-fișa de inscriere la concurs; 
-cerere de inscriere la concursul național de titularizare; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere. 

4. Cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe viabilitatea postului/catedrei , care doresc 
să participe la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 2020 în 
vederea ocupării postului/catedrei pe perioadă nedeterminată , în condițiile în care consiliul de 
administrație/consiliile de administrație ale unităților de învățământ confimă, prin adresă scrisă, 
că postul /catedra respectivă are o viabilitate estimată de cel puțin 4( patru ) ani școlari. 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 
-fișa de inscriere la concurs; 
-cerere de inscriere la concursul național de titularizare; 
-toate actele precizate în cererea de înscriere; 
-adresă de la C.A.  al unităților de învățământ prin care se confimă că postul /catedra 
respectivă are o viabilitate estimată de cel puțin 4( patru ) ani școlari. 
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Notă: 
Candidații care doresc să participe și la etapele de detașare la cerere prin concurs specific/detașarea la 
cerere prin continuitate sau repartizare pe perioadă determinată în baza notelor din 2019_2018_2017 
sau 2016_2015_2014 vor depune câte un dosar pentru fiecare etapă de mișcare la care participă, cu 
documentele solicitate în cererea pentru fiecare dintre aceste etape. 
 
Pe coperta dosarului vor fi trecute următoarele: 
 
Nume………………………………. inițiala tatălui ………prenume ……………………………………………………… 
Unitatea de învățământ absolvită ………………………………………………………………………………………… 
Specializarea/specializările de pe diplomă …………………………………………………………………………… 
Forma de învățământ…………………………………………………………………………………………………………… 
Nr. de credite modul psihopedagogic ……………………………………… 
Disciplina de concurs ………………………………………………………………. 
Denumirea postului/ catedrei pentru care susține concurs …………………………………………………. 
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