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Anunț modificat privind înscrierea la Concursul național de ocupare a posturilor 
/ catedrelor vacante / rezervate - sesiunea 2020 

 

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 9-16 Iulie 2020. 
 

CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-

vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana). 
 

PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (în data de 09.07.2020 - 11:00-17:00, 

în data de 16.07.2020 - 9:00-13:00) 
 

DOCUMENTE : 

Cererea-tip, anexă la Metodologia - cadru și documentele prevăzute în aceasta.  

Fișa de înscriere. 

*Cererea dar și alte documente tipizate, pot fi descărcate de pe site-ul   

www.isj-db.ro , secțiunea Concursuri de ocupare a posturilor. 
 

Foarte important! 

**) Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la 

depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original 

și a unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format 

electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele 

originale, lizibil, la minimum 150 dpi. 

***) Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul 

judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate, 

obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care 

cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual 

de muncă. 

Adresă de e-mail : titularizare@isj-db.ro  
  

 La centrul de înscriere, candidații se vor prezenta având asupra lor documentul 

de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașapost, adeverință de identitate).  

În situația în care candidatul este reprezentat de altă persoană, aceasta va prezenta 

procura notarială emisă în acest scop și actul de identitate. 

 
 

Preşedinte comisie de organizare 

Inspector şcolar general adjunct, 

prof. Aurora Cătălina HOMEGHIU 

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

