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Nr. 3848 din 06.06.2022 

COMPLETAREA DOSARELOR CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT-SESIUNEA 2022 

DOCUMENTE NECESARE: 

    a) procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate "conform cu originalul" de către 

conducerea unităţii de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii 

didactice în cadrul inspecţiei, anexate (10 fișe);  

    b) adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului și Anexa 4 – grila de evaluare a 

portofoliului semnată de inspector/metodist, director și candidat; 

    c) adeverinţă privind calificativul parţial aferent anului şcolar în curs; 

    d) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră (nu în învățământ!!!) a 

candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului (VECHIMEA SE CALCULEAZĂ 

PÂNĂ LA DATA DE 31. 08. 2022) (se utilizează termenul de ”vechime efectivă la catedră” în conținutul 

adeverinței). 

Candidatul va înainta documentele solicitate (în folie, nu în dosar), doar inspectorului școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane, în sala Bibliotecii CCD Sălaj – la parter, după următorul program: 

• Pentru candidații cu coduri de la SJ 1000 – SJ 1057 (nume de familie care încep cu litere de la A la G 

inclusiv) – miercuri, 08 iunie 2022 – INTERVAL ORAR 09.00-16.00; 

• Pentru candidații cu coduri de la SJ 1058 – SJ 1103 (nume de familie care încep cu litere de la H la P 

inclusiv) -  joi, 09 iunie 2022 – INTERVAL ORAR 09.00-16.00. 

• Pentru candidații cu coduri de la SJ 1104 – SJ 1135 (nume de familie care încep cu litere de la R la V/Z) – 

vineri, 10 iunie 2022 – INTERVAL ORAR 09.00-13.00.  

Pentru candidații care provin din aceeași unitate de învățământ completarea dosarelor se va realiza într-o 

singură zi. Prezența candidaților la completarea dosarelor este obligatorie. 

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 

Prof. Lorena Cernucan 
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