
 LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL 
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INSPECTOR ȘCOLAR DIN 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
 Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente: 
a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul 
total de pagini se consemnează în opis; 
b) cererea de înscriere; 
c) curriculumul vitae — redactat după modelul prevăzut în anexa nr. 3 a Metodologiei de 
organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din 
inspectoratee școlare, aprobată prin OMECTS nr. 5558/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, susținut cu documente doveditoare anexate; 
d) copia certificatului de naștere și, dacă este cazul, certificatului de căsătorie; 
e) copia actului de titularizare într-o unitate de învățământ preuniversitar; 
f) copia dovezii calității de membru al corpului național de experți în management 
educațional; 
g) copia adeverințelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului 
științific de doctor; 
h) copia hotărârilor judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite 
motive; 
i) copia adeverințelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare 
continuă/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel județean ori național; 
j) acte de studii certificate pentru conformitate cu originalul de către un membru al comisiei 
de înscriere și validare a dosarelor de concurs, conform art. 2 alin. (3) din OUG nr. 41/2016; 
k) adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în învățământul preuniversitar, în original; 
l) adeverință cu calificativele din ultimii 5 ani, în original, din care să rezulte și faptul că nu a 
fost sancționat disciplinar în perioada 01.09.2011 până în prezent; 
m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/ specialități — teologie, minorități, 
învățământ special, alternative educaționale ș.a.; 
n) certificat medical în original, conform OMECS nr. 3177/05.02.2015 privind aprobarea 
formularului specific al certifictului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o 
funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământul preuniversitar; 
o) cazier judiciar în original; 
p) declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică; 
q) declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal pentru săvârșirea unei 
infracțiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori 
control prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală; 
r) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului dosarului de candidatură, 
prevăzută în anexa nr. 13 a Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratee școlare, aprobată prin OMECTS nr. 
5558/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Documentele prevăzute la lit. d)—i) vor fi prezentate în copie certificată „conform cu 
originalul” de către conducerea unității de învățământ/instituției de la care provine candidatul. 
Documentele prevăzute la lit. j) vor fi prezentate comisiei de înscriere și în original, astfel 
încât membrii comisiei să poată certifica pentru conformitate cu originalul copiile din dosar. 


