Anexa nr. 2 la Nota nr. 31305/25.06.2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
Centrul de concurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Județ:___
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2020)

Sexul:

Codul numeric personal:

Iniţiala
tatalui:

Numele:

(M/F)

Prenumele:

Telefonul / adresa de e-mail:____________ /________________
Domiciliul:
Codul judeţului: _____
Codul SIRUTA:
Localitatea: ___________________
Particip la:
Concursul din 29 iulie 2020 pentru
angajare pe perioadă
nedeterminată/determinată/detaşare la
cerere:
Codul/codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ. de
muncă în învăţământ pe per. det./cont. detas. la cerere în anul şcolar 2020-2021:
Statutul anterior:
_______________________________________________
Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte:
Tipul avizului de alternativă:
Atestat educaţie specială:

Atestat HIV:

Aviz seminar teologic pentru judeţul de înscriere:
Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:
Aviz IGP / ARR:
Avizul liceului pedagogic:

Avizul/avizele unităţii/unităţilor de învăţământ
particular:____________________________________________________________________________
Din localitea/localităţile:
Din judeţul/judeţele:
Alte informaţii:
Gradul didactic: ___________________________________________ Notă grad / def:
Vechime în învăţământ:
ani
Nevăzător:
Codul/codurile postului/posturilor ocupat(e) în etapele anterioare:
Datele pentru concursul din 29 iulie 2020 pentru angajare pe perioadă nedeterminată/determinată:

Absolvent 2020/
Absolvent DPPD
2020
Disciplina de examen:

Media de departajare:

i

Media absolvire/bacalaureat:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Specialitatea/modulul*1:
Specialitatea/modulul 2:
Proba limbă intensiv/bilingv:

Rezultatul probei limbă
intensiv/bilingv: ___________________

Proba orală la limba de predare 1:

Rezultatul probei de limbă 1:

Proba orală la limba de predare 2:

Rezultatul probei de limbă 2:

Specialitatea/modulul 3:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la
pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ
postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de
învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal
sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului
şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.
L.S.

Candidat
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Nota la examenul scris:
Solicit traducerea subiectului de examen în limba maternă:_____________________________________
Am luat la cunoştinţă de faptul că nu există posturi didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată:
Unitatea/unităţile de învăţământ şi disciplina/disciplinele pe care sunt titular în învăţământul
preuniversitar/angajat pe perioada viabilităţii postului:

Din localitatea/localităţile: _________________________________________________________________
Judeţul: ____________________________
Unitatea/
unităţile de înv.:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Disciplina/disciplinele: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nivelul/nivelurile de înv.: _____________________________________________________________________
Informaţii suplimentare pentru detaşare la cerere:
Detaşare la cerere:

, 2017-2018
, 2019-2020
, 2016-2017
, 2018-2019
Îndeplinesc prevederile art. 84 (9) e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic,
aprobată prin OMEN nr. 5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
Punctaj:

2015-2016

Soţul/soţia este titular:

Codul judeţului în care soţul/soţia este titular:

Localitatea în care soţul/soţia este titular:

Specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/absolvire:
Diploma 1:

Țara în care am efectuat studiile:

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________
__________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________
Studiile efectuate în limba 2: ____________________
_______________________________________________________________________________________
Nivel de studii:
Profilul/domeniul: _____________________________________________________________________________________

Specializare:

__________________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ:

______________________

Tipul de învăţământ absolvit: ________________

Anul începerii studiilor:

____

Anul finalizării studiilor: ________________

Modulul psihopedagogic: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire
la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de
învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor
de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul
inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
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Studii universitare de masterat finalizate cu diplomă:
Țara în care am efectuat studiile:

Diploma 2:

_____________________________________________________

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________

________________________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________

Studiile efectuate în limba 2: ____________________

______________________________________________________________________________
Nivel de studii:
Profilul/domeniul:
Specializare:

_________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ:

_________________________

Tipul de învăţământ absolvit: ______________

Anul începerii studiilor:

_____

Anul finalizării studiilor:

___________

Modulul psihopedagogic: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studii de master asociat (considerat Ciclul II) la diploma de licenţă, declarată în secţiunea specializări dobândite:

Profil-Spec:

Cu/Fără asociere:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire
la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de
învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor
de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul
inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
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Alte specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/master/absolvire:

Diploma 3: Țara în care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituția de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________
Anul începerii studiilor: ___________
Modulul psihopedagogic: ____________________
Diploma 4: Țara în care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________
Anul începerii studiilor: ___________
Modulul psihopedagogic: ____________________

Studiile efectuate în limba 2: ____________

Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul finalizării studiilor: ____________

Studiile efectuate în limba 2: ____________

Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul finalizării studiilor: ____________

Diploma 5: Țara în care am efectuat studiile:
Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________
Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________
Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: _____________
Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________
____________________________________________________________
Ori de câte ori schimbați disciplina de examen în fișă, verificați şi dacă media de
departajare este calculată corespunzător studiilor care generează disciplina de
examen.
i

Data _____________________

Semnătura candidat__________________________

Verificat
Secretar comisie
(nume şi prenume)
(semnătura)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la
pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ
postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de
învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal
sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului
şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat

