
 

 

Cerere de numire ca suplinitor fără studii corespunzătoare*  

DOAMNĂ/DOMNULE PREȘEDINTE AL COMISIEI DE CONCURS 

 
 

 

 

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)____________________________________________________________ ___________________, 

născut(ă) la data de __________, cu domiciliul stabil în localitatea ______________________________________________ 

______________________________________________, judeţul (sect.)________________________, strada ____________________ nr. 

____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________,  vă rog 

să-mi aprobaţi înscrierea la TESTAREA CA SUPLINITOR FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI/CATEDREI________________________________ de la __________________________________________  

Menționez că doresc participarea la testare la disciplina _____________________________________________________ 

Menționez că în prezent SUNT încadrat/ă la plata cu ora pe postul/catedra_______________________________ de la 

_________________________________________________/NU SUNT INCADRAT  

Prezint următoarea situaţie: 

1. Sunt absolvent(ă) a(l) ________________________________________________________________________________  

________________________ Facultatea _____________________________________________________________________ promoţia 

________________________________________________, specialitatea_______________________ cu media la examenul de stat 

(licenţă)/absolvire __________________________. 

2. În anul şcolar 2021-2022, urmez cursurile ______________________________________________________________ Facultatea 

___________________________________________________, specialitatea ___________________________________________, fiind 

înscris în anul ____ de studii. 

3. În anul şcolar 2020-2021 am fost încadrat(ă) pe/la postul/catedra ______________________ 

______________________________________________________________________________ de la 

________________________________________________________________________________,  judeţul(sectorul) 

_____________________, obţinând la sfârşitul anului şcolar calificativul ____________. 

4. Prezint avizul medical nr. _______________, din data ____________, emis de _________________________, din care rezultă că 

sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ. 

5. Declar pe propria răspundere că nu deţin alt loc de muncă şi că în perioada cât suplinesc nu voi primi ajutor de şomaj. 

 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat 

date eronate. 

 

(*) Acest tip de cerere se completează de către absolvenţii învăţamântului superior/mediu - pedagogic cu alte specializări decât ale 

postului/catedrei şi de către suplinitorii fără studii corespunzătoare testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat. 

   

 

 

Data ____________                          Semnătura____________ 

 

 

 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE: 

1)Copii  de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic), diploma de 

bacalaureat (pentru absolvenţii liceului); 

2) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul); 

3) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil; 

4) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. 

 

 


