
                              
 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa  

Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 
 E-mail:  isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro 

 
 

Nr. ______ /_________ 2017  

Domnule Inspector Școlar General, 

 Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) _____________________________________________,  

COD NUMERIC PERSONAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de 

|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în localitatea __________________________________,  

strada ______________________________________, nr._____, bl. _____, scara _____, ap.______, 

judeţul __________________________________, telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor 

al B.I. / C.I. seria |__|__|, nr. |__|__|__|__|__|__|, eliberat(ă) de ______________________________, 

la data de ____________________, prin prezenta îmi exprim interesul privind ocuparea cu prioritate 

prin detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2017-2018 a funcției de __________________ 

de la _________________________________________________, localitatea _________________.  

1. Sunt titular(ă) pe postul/catedra de _____________________________________________ de la 

__________________________________________, localitatea ________________________, 

judeţul Dâmbovița, din anul ____________.  

2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, 

Şcoala postliceală, Liceul Pedagogic, etc.) ____________________________________ Facultatea 

_____________________________________________________________________ nivelul 

studiilor ________________________________________, cu durata studiilor de ____ ani, forma de 

învățământ (zi, seral, fr, ff, id) ______, promoţia _________, cu specializarea principală 

_________________________________, secundară __________________________; absolvent(ă) 

al(a) cursurilor postuniversitare _________________________________________, cu durata 

studiilor de ____ ani, specialitatea ___________________________, promoţia _____.  

3. Am obţinut definitivatul în anul ________, gradul II în anul ________, gradul I în anul ________, 

doctoratul în anul ________, în specialitatea _______________________________. 

4. La 1 septembrie 2016 am avut _______ ani întregi vechime în învăţământ.  

5. Sunt membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, din anul _____. 

Am luat cunoștință de prevederile Notei MEN nr. 1836/DGMP/04.08.2017.  
 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în 
cazul unor date eronate. 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de 
învăţământ unde sunt titular(ă)/detașat(ă)**: 

1) copie a actului de numire ca titular în învăţământ; 
2) copii de pe actele de studii şi foile matricole/suplimente de diplomă; 
3) copie act doveditor membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional; 
4) copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul); 
5) copie a documentului care atestă ultimul grad didactic obținut; 
6) adeverinţă de vechime în învăţământ, în original; 
7) copie de pe buletinul/cartea/adeverinţa de identitate; 

*Se depune câte o cerere separată pentru fiecare funcţie de director/director adjunct solicitată. 

 
Data ______________________                                  Semnătura _____________________ 

http://www.isj-db.ro/

