
CERERE DE PARTICIPARE LA REPARTIZARE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA LA ȘEDINȚELE DIN AUGUST 
- SEPTEMBRIE 2020, CANDIDAȚI DIN ALTE JUDEȚE 

 

Nr. ___________ /_________________ 

 

Domnule Inspector Şcolar General, 

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)___________________________________________________ 

posesor/posesoare al/a CI/BI seria ___, nr. _____, născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ____/____/______, 

COD NUMERIC PERSONAL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

vă rog să mă luați în evidență pentru a participa la ședințele de repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, 

din august - septemrie 2020, în județul DÂMBOVIȚA. 

Date de identificare: 

1. An concurs ______________________ 

2. Județul în care am susținut proba scrisă ______________________________ 
3. Numărul fișei de înscriere la concurs 2020 în alt județ (dacă e cazul) ______________________ 

4. Disciplina la care am susținut proba scrisă din 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Nota la proba scrisă / Nota inspecție/proba practică __________________________________ 

Pot fi contactat(ă) la adresa de email : ____________________________________________ și la 

numărul de telefon : _____________________ . 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul 

unor date eronate. 

În situația în care voi transmite documentele prin poșta electronică, la adresa de e-mail          

titularizare@isj-db.ro , voi Anexa copie BI/CI. 

Candidatii care au sustinut proba scrisa în cadrul concursului national, sesiunea 2020, depun, la 

inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, în perioada prevazuta în Calendar, o cerere însotita 

de copii ale actelor de studii si grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judetene/a 

municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. La inspectoratele scolare se 

înregistreaza si cererile candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la 

concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atât la proba scrisa, cât si la proba practica 

sau inspectia la clasa), respectiv cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursurile nationale din 

2016, 2015, 2014 si care solicita repartizarea pe perioada determinata în baza acestor rezultate. Pot fi 

repartizati în baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2014-2019 

candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note 

sub 5 (cinci) la proba scrisa în cadrul urmatoarelor concursuri nationale în specialitatea postului 

didactic/catedrei solicitat(e). 

Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judet sau numai 

în municipiul Bucuresti. Datele din fisa de înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatic. 

 

Data_______________ Semnătura_____________ 

 

mailto:titularizare@isj-db.ro

