
 
 
 
 
 
 

REGULI DE COMPLETARE 
A MANIFESTĂRII DE INTENŢIE 

PRIVIND PARTICIPAREA LA 
CONCURSUL NAŢIONAL UNIC DIN 

15-16 IULIE 2004



MINISTERUL EDUCAŢIEI Fişa numărul: d in data de: - - 2004 

ŞI CERCETĂRII Codul judeţului de înscriere:  Z Z L L 

MANIFESTARE DE INTENŢIE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAŢIONAL UNIC 
DIN 15 – 16 IULIE 2004 

Codul numeric personal: 
 Iniţiala 
Numele: tatălui: Prenumele: 
 
 
Domiciliu 
Codul judeţului: Codul SIRUTA: Localitatea: ________________________________ 

Studii şi probe 
Profilul: ________________________________________________________________________________________ 

Specializarea: ___________________________________________________________________________________ 

Nivelul de studii: MEDIU POSTLICEAL SUPERIOR - SCURTĂ DURATĂ SUPERIOR 

Tipul de învăţământ absolvit: DE STAT PRIVAT Studiile absolvite în limba: _________________ 

Statutul anterior: TITULAR SUPLINITOR FĂRĂ STATUT Media de departajare: , 

Absolvent 2004: ANTERIOR Media licenţă/bacalaureat: , 

Disciplina de examen: _____________________________________________________________________________ 

Examen la limba maternă:__________________________ 

Proba practică/orală:______________________________ 

Proba la limba de predare 1:________________________ 

Proba la limba de predare 2:________________________ 

Avize şi atestate 
Tipul avizului de culte:____________________________ 

Aviz seminar teologic în judeţul de înscriere: Atestat educaţie specială: Atestat HIV: 

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:____________ Aviz pedagogic pentru judeţul de înscriere: 

Tipul avizului de alternativă: _______________________ Aviz IGP: 

Alte informaţii 
VALIDAT 

L.S. 
Preşedinte comisie 

Contract M.E.C. (bursier): Gradul didactic:  GRADUL I (sau DOCTORAT) 

Soţ/soţie în învăţământ: (se va selecta  GRADUL II 

Fiu/fiică în învăţământ: ultimul grad) DEFINITIVAT  FĂRĂ GRAD 

Unitatea de învăţământ la care candidatul este titular  
Codul judeţului: Codul SIRUTA: Localitatea: ________________________________ 

Unitatea de învăţământ: ___________________________________________________________________________ 
Numai pentru detaşare la cerere 
Detaşare 2002-2003: Detaşare 2003-2004: Soţul/soţia este titular: 

Indeplineşte prevederile art. 83.(3).b): Codul judeţului: Codul SIRUTA: 

Numai pentru suplinire Localitatea în care soţul/soţia este titular: _______________  

Vechime: ani Notă grad: ,  Codul postului la continuitate: 

Examen 2003:  

Nota la examenul la limba maternă din 2003: , 
Nota la examenul la limba maternă din 2003 se va completa doar dacă este la aceeaşi limbă maternă ca cea de la examenul la limba 
maternă din 2004. 
 
Nota la examenul scris din 2003: , 
Nota la examenul scris din 2003 se va completa doar dacă disciplina de examen şi probele practice din 2003 sunt identice cu cele 
din 2004. 

 
Am luat la cunoştinţă de drepturile prevăzute de Legea 677/2001 şi sunt de acord cu  L.S.  
afişarea pe Internet şi repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC  Candidat 
Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea 
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REGULI DE COMPLETARE 

Rapoartele cu listele de posturi disponibile şi raportul centralizatorului privind disciplinele de învãţãmânt, 
domeniile şi specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din 
învãţãmântul preuniversitar sunt disponibile la adresa http://titularizare.edu.ro/. 
 
Se vor completa câmpurile din cadrul manifestării de intenţie după cum urmează: 

1. Numărul de înregistrare al fişei: se vor completa maxim 6 cifre, cu numerotarea începând de la 1000. 

2. Data înregistrării fişei: se va completa în formatul zi/lună/an. 

3. Codul judeţului de înscriere (2 caractere): se va completa codul auto al judeţului de înscriere. 

4. Datele personale: 

a. Codul numeric personal: se vor completa cele 13 cifre. 

b. Numele: se vor completa maxim 20 de caractere. Completarea se va face fără diacritice. 

c. Iniţiala tatălui: se va completa cel mult un caracter. Completarea se va face fără diacritice. 

d. Prenumele: se vor completa maxim 25 de caractere. Completarea se va face fără diacritice. 

e. Domiciliul stabil: 

i. Codul judeţului (2 caractere): se va completa codul auto al judeţului de domiciliu. 

ii. Codul SIRUTA (4 până la 6 cifre): se va completa codul SIRUTA al localităţii de domiciliu. Lista 

de coduri SIRUTA este dată de Institutul National de Statistică şi garantează existenţa şi 

unicitatea codului pentru fiecare localitate din ţară. Necesitatea codului este dată de faptul că 

într-un judeţ pot exista localităţi cu acelaşi nume. Lista codurilor SIRUTA şi a localităţilor 

corespondente este disponibilă la adresa http://titularizare.edu.ro. 

iii. Localitatea: se va completa numele localităţii de domiciliu. 

5. Datele referitoare la studii şi probe de concurs: 

a. Profilul corespunzător studiilor candidatului: se va completa un singur profil, în funcţie de diploma 

cu care candidatul participă la concurs, conform coloanei „Profilul” din anexa la Ordinul MEC nr. 3303

din 25-feb-2004 privind aprobarea „Centralizatorului privind disciplinele de învã ãmânt, domeniile şi 

specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din 

învã ãmântul preuniversitar”. 

 

ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

b. Specializarea corespunzătoare studiilor candidatului: se va selecta o singură specializare, în funcţie 

de diploma cu care candidatul participă la concurs, conform coloanei „Specializarea” din anexa la 

Ordinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind aprobarea „Centralizatorului privind disciplinele de 

învã ãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea 

personalului didactic din învã ãmântul preuniversitar”. 

c. Nivelul de studii: se va selecta un singur nivel de studii („MEDIU”, „POST-LICEAL”, „SUPERIOR – 

SCURTĂ DURATĂ” sau „SUPERIOR”) în funcţie de diploma cu care candidatul participă la concurs, 

conform anexei la Ordinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind aprobarea „Centralizatorului privind 

disciplinele de învã ãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru 

încadrarea personalului didactic din învã ãmântul preuniversitar”.  

http://titularizare.edu.ro/
http://titularizare.edu.ro/
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d. Tipul de învăţământ absolvit: se va selecta un singur tip de învăţământ absolvit („DE STAT” sau 

„PRIVAT”) în funcţie de diploma cu care candidatul participă la concurs. 

e. Studiile absolvite în limba: se va completa limba maternă de absolvire a studiilor în funcţie de 

diploma cu care candidatul participă la concurs. Acest câmp contează ca limbă maternă, nu ca limbă 

modernă. Se va completa o singură limbă de absolvire a studiilor. 

f. Statutul anterior: se va selecta un singur statut anterior („TITULAR”, „SUPLINITOR” sau „FĂRĂ 

STATUT ANTERIOR”). 

g. Absolvent 2004: se va bifa numai în cazul în care candidatul este absolvent 2004. 

h. Media de departajare: se va completa un număr cu valori cuprinse între 1 şi 10, cu precizie de 4 

zecimale. Media de departajare este egală cu media aritmetică dintre media anilor de studii şi media 

la licenţă / bacalaureat, calculată prin trunchiere la 4 zecimale. Acest câmp trebuie completat doar de 

către candidaţii care nu sunt absolvenţi 2004. 

i. Media licenţă / bacalaureat: se va completa un număr cu valori cuprinse între 1 şi 10, cu precizie 

de 2 zecimale. Acest câmp trebuie completat doar de către candidaţii care nu sunt absolvenţi 2004.  

j. Disciplina de examen: se va completa o singură disciplină de examen în funcţie de diploma cu care 

candidatul participă la concurs şi în funcţie de câmpurile “Profilul”, „Specializarea” şi „Nivelul de 

studii” corespunzătoare candidatului, completate conform punctelor 5.a, 5.b, 5.c şi conform anexei la 

Ordinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind aprobarea „Centralizatorului privind disciplinele de 

învã ãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea 

personalului didactic din învã ãmântul preuniversitar”. 

ţ

ţ

k. Examen la limba maternă: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul optează pentru posturi de învăţător / educator care necesită susţinerea unui examen la 

limba maternă (alta decât limba română) şi limba de absolvire a studiilor candidatului este identică cu 

limba maternă la care va susţine examenul. Altfel, se va completa cu textul “Nu necesită”. Se va 

specifica cel mult un examen la limbă maternă. 

l. Proba practică / orală: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul optează pentru posturi care necesită susţinerea unei probe practice / orale. Altfel, se va 

completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult o probă practică/orală. 

m. Proba la limba de predare 1: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul optează pentru posturi care necesită susţinerea unei probe la limba de predare 1. Altfel, se 

va completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult o probă la limba de predare 1. 

n. Proba la limba de predare 2: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul optează pentru posturi care necesită susţinerea unei probe la limba de predare 2. Altfel, se 

va completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult o probă la limba de predare 2. 

6. Avize şi atestate: 

a. Tipul avizului de culte: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul posedă acest aviz şi optează pentru posturi care necesită un aviz de culte. Altfel, se va 

completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult un tip de aviz de culte (“ADVENTIST”, 

“BAPTIST”, “CATOLIC”, “ORTODOX”, “PENTICOSTAL”, “REFORMAT” sau “UNITARIAN”). Acest aviz 

este necesar pentru predarea religiei în orice şcoală. 

b. Aviz seminar teologic în judeţul de înscriere: se va bifa numai în cazul în care candidatul 

posedă acest aviz şi optează pentru posturi care necesită acest tip de aviz. Acest aviz este necesar 



 
Reguli de completare a manifestării de intenţie privind participarea la concursul naţional unic din 15 – 16 iulie 2004 5/8 

pentru predarea oricărei materii la seminariile teologice (pentru discipline de specialitate sau cultură 

generală). Avizele pentru seminarele teologice sunt valabile per judeţ de înscriere; ele nu pot 

funcţiona la repartizarea naţională – la repartizarea naţională funcţionează tot pe judeţ de înscriere. 

Dacă se bifează avizul seminarului teologic în judeţul de înscriere, atunci trebuie obligatoriu să se 

specifice şi un tip de aviz de culte (“ADVENTIST”, “BAPTIST”, “CATOLIC”, “ORTODOX”, 

“PENTICOSTAL”, “REFORMAT” sau “UNITARIAN”). 

c. Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: se va completa un text diferit de “Nu necesită” 

doar în cazul în care candidatul posedă acest aviz şi optează pentru posturi care necesită un astfel de 

aviz. Altfel, se va completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult un tip de aviz al unităţii 

de învăţământ militar (“INTERNE”, “JUSTITIE” sau “MILITAR”). Acest aviz este necesar pentru 

predarea în unităţile de învăţământ militar. 

d. Tipul avizului de alternativă: se va completa un text diferit de “Nu necesită” doar în cazul în care 

candidatul posedă acest aviz şi optează pentru posturi care necesită un astfel de aviz. Altfel, se va 

completa cu textul “Nu necesită”. Se va specifica cel mult un tip de aviz de alternativă („FREINET”, 

„MONTESSORI”, „PLANUL JENA”, „STEP BY STEP” sau „WALDORF”). Acest aviz este necesar pentru 

predarea în unităţile de învăţământ alternativ. 

e. Atestat educaţie specială: se va bifa numai în cazul în care candidatul posedă acest atestat şi 

optează pentru posturi care necesită acest tip de atestat. Acest atestat este obligatoriu pentru 

predarea disciplinelor de la „Psihopedagogie speciala” (psihopedagogie speciala, profesor educator, 

profesor itinerant, etc. – a se vedea anexa la O dinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind 

aprobarea „Centralizatorului privind disciplinele de învãţãmânt, domeniile şi specializãrile p ecum şi 

probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învã ãmântul preuniversitar”) 

şi este necesar pentru predarea oricărei discipline în învăţământul special.  

r

r

ţ

f. Atestat HIV: se va bifa numai în cazul în care candidatul posedă acest atestat şi optează pentru 

posturi care necesită acest tip de atestat. 

g. Aviz pedagogic pentru judeţul de înscriere: se va bifa numai în cazul în care candidatul posedă 

acest aviz şi optează pentru posturi de invăţător / educator care necesită acest tip de aviz. 

h. Aviz IGP: se va bifa numai în cazul în care candidatul posedă acest aviz şi optează pentru posturi 

care necesită acest tip de aviz. Acest aviz este necesar pentru predarea disciplinelor de pregatire şi 

instruire practică (conducere auto). 

7. Alte informaţii: 

a. Contract M.E.C. (bursier): se va bifa numai în cazul în care candidatul are contract de bursier cu 

M.E.C. 

b. Soţ/soţie în învăţământ: se va bifa numai în cazul în care candidatul are soţul/soţia în învăţământ. 

c. Fiu/fiică în învăţământ: se va bifa numai în cazul în care candidatul are fiul/fiica în învăţământ. 

d. Gradul didactic: se va bifa numai ultimul grad obţinut de candidat până în momentul completării 

fişei, după caz: „GRADUL I (sau DOCTORAT)”, „GRADUL II”, „DEFINITIVAT” sau „FĂRĂ GRAD”. 

8. Numai în cazul în care statutul anterior, bifat la punctul 5.f este “TITULAR”, se vor completa câmpurile 

din rubrica „Unitatea de învăţământ la care candidatul este titular”: 

a. Codul judeţului (2 caractere): se va completa codul auto al judeţului în care candidatul este titular. 

Dacă la punctul 5.f. nu s-a bifat opţiunea “TITULAR”, codul judeţului nu trebuie completat. 
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b. Codul SIRUTA (4 până la 6 cifre): se va completa codul SIRUTA al localităţii în care candidatul este 

titular. Dacă la punctul 5.f. nu s-a bifat opţiunea “TITULAR”, codul SIRUTA nu trebuie completat. 

c. Localitatea: se va completa localitatea în care candidatul este titular. Dacă la punctul 5.f. nu s-a 

bifat opţiunea “TITULAR”, localitatea nu trebuie completată. 

d. Unitatea de învăţământ: se va completa unitatea de învăţământ în care candidatul este titular. 

Dacă la punctul 5.f. nu s-a bifat opţiunea “TITULAR”, unitatea de învăţământ nu trebuie completată. 

9. Numai în cazul în care candidatul participă la detaşare la cerere, se vor completa câmpurile din rubrica 

„Numai pentru detaşare la cerere”: 

a. Detaşare 2002-2003: se va bifa numai în cazul în care candidatul a fost detaşat în anul şcolar 

2002-2003. Bifarea atât a câmpului detaşării 2002-2003 cât şi a câmpului detaşării 2003-2004 implică 

imposibilitatea participării la detaşare. 

b. Detaşare 2003-2004: se va bifa numai în cazul în care candidatul a fost detaşat în anul şcolar 

2003-2004. Bifarea atât a câmpului detaşării 2002-2003 cât şi a câmpului detaşării 2003-2004 implică 

imposibilitatea participării la detaşare. 

c. Îndeplineşte prevederile art. 83.(3).b): se va bifa numai în cazul în care candidatul îndeplineşte 

prevederile art. 83.(3).b) din “ORDIN nr. 5644 din 11-dec-2003 privind Metodologia de mişcare a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar”. 

d. Soţul/soţia este titular: se va bifa numai în cazul în care soţul candidatei/soţia candidatului este 

titular. 

e. Codul judeţului (2 caractere): se va completa codul auto al judeţului în care soţul candidatei/soţia 

candidatului este titular. Dacă la punctul 9.d. nu s-a bifat opţiunea “Soţul/soţia este titular”, codul 

judeţului nu trebuie completat. 

f. Codul SIRUTA (4 până la 6 cifre): se va completa codul SIRUTA al localităţii în care soţul 

candidatei/soţia candidatului este titular. Dacă la punctul 9.d. nu s-a bifat opţiunea “Soţul/soţia este 

titular”, codul SIRUTA nu trebuie completat. 

g. Localitatea în care soţul / soţia este titular: se va completa localitatea în care soţul 

candidatei/soţia candidatului este titular. Dacă la punctul 9.d. nu s-a bifat opţiunea “Soţul/soţia este 

titular”, localitatea nu trebuie completată. 

10. Numai în cazul în care candidatul participă la suplinire, se vor completa câmpurile din rubrica „Numai 

pentru suplinire”: 

a. Vechimea în învăţământ: număr de ani, cu valori între 0 şi 70. 

b. Media la examenul pentru obţinerea gradului didactic: număr cu valori cuprinse între 1 şi 10, 

cu precizie de 2 zecimale. 

c. Codul postului la continuitate: în cazul în care candidatul doreşte să participe prin continuitate la 

concurs, în acest câmp se introduce codul postului pe care îl ocupă în momentul înscrierii la concurs, 

pe 6 caractere (în primele două caractere se va completa codul auto [2 caractere] judeţului în care 

există postul; în ultimele patru caractere se va completa codul postului). Pentru a putea completa 

codul postului, postul trebuie să fi fost introdus în sistem anterior înscrierii candidatului la concurs. 

Acest câmp trbuie completat numai de către candidaţii care au bifat la punctul 5.f. opţiunea 

“SUPLINITOR”. 

d. Examen 2003: se va bifa numai în cazul în care candidatul participă la suplinire cu rezultatele 

obţinute la concursul din 2003.  
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e. Nota la examenul la limba maternă din 2003: număr cu valori cuprinse între 1 şi 10, cu precizie 

de 2 zecimale. Reprezintă nota luata de candidat la examenul la limba maternă în 2003. Dacă la 

punctul 10.d. nu s-a bifat opţiunea “Examen 2003”, câmpul “Nota la examenul la limba maternă din 

2003” nu trebuie completat. Nota la examenul la limba maternă din 2003 se va completa doar dacă 

este la aceeaşi limbă maternă ca cea de la examenul la limba maternă din 2004. 

f. Nota la examenul scris din 2003: număr cu valori cuprinse între 1 şi 10, cu precizie de 2 

zecimale. Reprezintă nota luată de candidat la examenul scris în 2003. Dacă la punctul 10.d. nu s-a 

bifat opţiunea “Examen 2003”, câmpul “Nota la examenul scris din 2003” nu trebuie completat. Nota 

la examenul scris din 2003 se va completa doar dacă disciplina de examen şi probele practice din 

2003 sunt identice cu cele din 2004. 

 

ţ

Reguli generale de completare a manifestării de intenţie: 

1. Un candidat poate participa la concurs cu o singură diplomă de absolvire. 

2. Profilul, specializarea, nivelul de studii şi disciplina de concurs vor determina tipurile de posturi pe care se 

poate candida, conform anexei la Ordinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind aprobarea 

„Centralizatorului privind disciplinele de învãţãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de 

concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învã ãmântul preuniversitar”. 

3. Examenul la limba maternă, proba practică/orală, proba la limba de predare 1, proba la limba de predare 

2, tipul avizului de culte, avizul seminarului teologic în judeţul de înscriere, tipul avizului unităţii de 

învăţământ militar, tipul avizului de alternativă, atestatul de educaţie specială, atestatul HIV, avizul 

pedagogic în judeţul de înscriere şi avizul IGP dau posibilitatea de a concura pe posturile care necesită 

susţinerea acestor probe şi/sau prezenţa acestor avize, precum şi pe posturile care necesită doar 

susţinerea examenului scris. 

4. Pot exista 0, 1 sau 2 probe de limbă – maternă şi modernă – aceasta deoarece poate exista cel puţin un 

post cu predare în limba maternă X şi în acelaşi timp bilingv cu limba modernă Y. Probele pentru limbă 

maternă şi limbă modernă rămân complet independente. Dacă este admis la limba maternă X, candidatul 

respectiv poate să predea disciplina în limba maternă X, conform corelaţiei între studii, disciplina de 

concurs şi disciplina postului. Nu poate sa predea X ca limbă modernă. 

5. Cazul liceelor pedagogice: pentru ocuparea posturilor de învăţător sau educator, candidatul va specifica 

studiile medii, iar nota de departajare va fi cea a studiilor medii, indiferent dacă a urmat ulterior studii 

superioare. 

6. Cazul studiilor de scurtă durată: pot concura cu absolvenţi cu studii de lungă durată, urmând in caz de 

egalitate să fie comparate mediile de departajare, neţinând cont de diferenţa de nivel de studii. 

7. Cazul reconversiei profesionale: un candidat absolvent al unei instituţii de invăţământ superior poate 

urma un colegiu în scopul reconversiei profesionale (pe o altă specializare). La înscriere pentru posturi 

corespunzătoare noii specializări, o va preciza pe aceasta, precum si media de departajare dată de 

colegiu. Acest tip de specializare este considerat de scurtă durată. 

8. Cazul studiilor postuniversitare din altă specializare decât cea de pe diploma de absolvire: pentru a putea 

concura pe posturi din această specializare, ii este luată in considerare specializarea obtinuţă prin studiile 

postuniversitare. Media de departajare este calculată pe baza notelor de absolvire a studiilor universitare 

(nu postuniversitare). 
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9. În cazul în care profilul, specializarea sau nivelul de studii de pe diploma cu care candidatul participă la 

concurs nu se regăsesc în anexa la Ordinul MEC nr. 3303 din 25-feb-2004 privind aprobarea 

„Centralizatorului privind disciplinele de învãţãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de 

concurs, valabil pentru încadrarea personalului didac ic din învã ãmântul preuniversitar” candidatul se va 

adresa 

t ţ

imediat serviciului „Personal” al ISJ/ISMB. ISJ/ISMB se va adresa imediat MEC pentru asimilarea, 

echivalarea sau completarea profilului, specializării şi a nivelului de studii, dacă este cazul. 


	MANIFESTARE DE INTENŢIE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL NA
	Reguli de completare

