
 
 
 
 
 
 

REGULI DE VALIDARE 
A OPŢIUNILOR CANDIDAŢILOR 

CARE PARTICIPĂ 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 VALIDARE 

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://www.titularizare.edu.ro/. 
 
Lista opţiunilor unui candidat va fi validată după cum urmează: 
1. Pentru etapele I şi II (titularizare) pot opta doar candidaţii care au obţinut minim media 7 (şapte). În 

cazul în care candidatul a susţinut atât examen scris cât şi examen la limba maternă şi doreşte să opteze 
pentru posturi care necesită susţinerea unui examen la limba maternă, notele la ambele examene 
(examenul scris şi examenul la limba maternă) trebuie să fie mai mari sau egale ca 5 (cinci) şi media 
minim 7 (şapte). 

2. Pentru etapa a III-a (detaşare la cerere) pot opta doar candidaţii care au obţinut minim media 5 (cinci). 
În cazul în care candidatul a susţinut atât examen scris cât şi examen la limba maternă şi doreşte să 
opteze pentru posturi care necesită susţinerea unui examen la limba maternă, notele la ambele examene 
(examenul scris şi examenul la limba maternă) trebuie să fie mai mari sau egale ca 5 (cinci). 

3. Candidatul care a participat la detaşare atât în anul şcolar 2002-2003 cât şi în anul şcolar 2003-2004 nu 
poate participa la etapa de detaşare la cerere (etapa a III-a). 

4. Pentru etapa a IV-a (suplinire) pot opta: 
a. Candidaţii care au obţinut minim media 5 (cinci) la concursul naţional unic din iulie 2004. În cazul 

în care candidatul a susţinut atât examen scris cât şi examen la limba maternă şi doreşte să 
opteze pentru posturi care necesită susţinerea unui examen la limba maternă, notele la ambele 
examene (examenul scris şi examenul la limba maternă) trebuie să fie mai mari sau egale ca 5 
(cinci). 

b. Candidaţii care au participat numai la concursul naţional unic din iulie 2003, au obţinut minim 
media 7 (şapte) şi cărora li s-a redus postul. În cazul în care candidatul a susţinut atât examen 
scris cât şi examen la limba maternă şi doreşte să opteze pentru posturi care necesită susţinerea 
unui examen la limba maternă, notele la ambele examene (examenul scris şi examenul la limba 
maternă) trebuie să fie mai mari sau egale ca 5 (cinci). 

c. Candidaţii care au participat la concursul naţional unic din iulie 2003 şi la concursul naţional unic 
din iulie 2004 la care au obţinut minim media 5 (cinci). Aceşti candiaţi pot alege cu ce rezultat să 
participe la repartizarea computerizată: cu cel din 2003 sau cu cel din 2004. 

5. Statutul anterior al candidatului permite sau interzice efectuarea de opţiuni (şi implicit participarea) la 
anumite etape, după cum urmează: 

a. Dacă statutul anterior este “TITULAR” candidatul poate participa la etapele I, II şi III. 
b. Dacă statutul anterior este “SUPLINITOR” candidatul poate participa la etapele I, II şi IV. 
c. Dacă statutul anterior este “FĂRĂ STATUT ANTERIOR” candidatul poate participa la etapele I, II 

şi IV. 
6. Vor participa la repartizarea computerizată numai opţiunile care precizează coduri ale posturilor existente 

în sistemul informatic. În cadrul etapelor numărul I, III şi IV vor participa la repartizarea computerizată 
doar opţiunile care precizează coduri ale posturilor existente în judeţul de înscriere al candidatului. În 
cadrul etapei numărul II vor participa la repartizarea computerizată doar opţiunile care precizează coduri 
ale posturilor existente în ţară. 

7. Vor participa la repartizarea computerizată doar opţiunile care precizează coduri de posturi neocupate. Un 
candidat nu poate opta pentru un post ocupat prin restrângere, pretransfer, detaşare sau continuitate. 

8. Vor participa la repartizarea computerizată doar opţiunile care precizează coduri de posturi pe care nu au 
fost repartizate computerizat persoane în nici o etapă anterioară; acest lucru este valabil doar pentru 
etapele II, III şi IV. 

9. În cazul în care o opţiune este specificată în listă de două sau mai multe ori, se va lua în considerare doar 
prima intrare în listă a opţiunii respective; restul intrărilor din listă ale aceleiaşi opţiuni nu vor fi luate în 
considerare la repartizarea computerizată. 

10. Vor participa la repartizarea computerizată doar opţiunile care precizează coduri de posturi care nu sunt 
incomplete. 

http://www.titularizare.edu.ro/
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11. În cadrul etapelor I şi II vor participa la repartizarea computerizată numai opţiunile care precizează coduri 
ale posturilor titularizabile. În cadrul etapelor III şi IV vor participa la repartizarea computerizată numai 
opţiunile care precizează coduri ale posturilor netitularizabile. 

12. 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 pentru 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. 

13. Dacă un candidat a terminat studiile într-o limbă diferită de limba (sau limbile) de predare a (ale) unui 
post pentru care optează, acest candidat trebuie să susţină probă de limbă pentru fiecare limbă de 
predare a postului care este diferită de cea în care a terminat studiile şi să obţină calificativul admis. 

a. Pentru un post de educatoare/învăţător: 
i. Absolvirea într-o limbă maternă, alta decât româna, permite susţinerea examenului scris  

la limba maternă în care candidatul a absolvit studiile 
ii. Absolvirea în limba română nu permite susţinerea examenului scris la nici o limbă 

maternă. Candidatul poate susţine probă orală de limba rromani. 
b. Pentru posturi altele decât cele de educatoare/învăţător limba de absolvire echivalează susţinerea 

unei probe la o limbă de predare identică cu limba de absolvire a studiilor. 
14. Disciplina de examen aleasă de candidat trebuie să se afle printre probele de concurs necesare pentru 

postul ales. Disciplina de examen împreună cu profilul, specializarea şi nivelul studiilor candidatului 
determină nivelul de învăţămînt şi disciplina postului pe care un cadidat poate opta, 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”. Profilul, specializarea şi nivelul de studii determină 
disciplina de examen pe care candidatul o poate susţine, 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

ţ
ţ

15. Dacă un post pentru care candidatul a optat necesită examen scris la limba maternă, candidatul trebuie 
să sustină examen la acea limbă maternă şi să obţină minim nota 5 (inclusiv). 

16. Dacă un post pentru care candidatul a optat necesită probă practică, candidatul trebuie sa sustină acea 
probă practică şi să obţină calificativul admis la acea probă practică. 

17. Dacă un post pentru care candidatul a optat necesită aviz de culte, candidatul trebuie sa posede aviz de 
culte şi tipul avizului de culte selectat de candidat trebuie sa corespună cu tipul avizului de culte necesar 
postului. 

18. Dacă un post pentru care candidatul a optat necesită avizul seminarului teologic în judeţul de înscriere, 
candidatul trebuie să posede acest aviz. De asemenea, avizul seminarului teologic ce aparţine 
candidatului trebuie să fie acompaniat de un aviz de culte, care să corespundă cu tipul avizului de culte 
necesar postului. 

19. Dacă un post necesită aviz de invăţământ militar, candidatul trebuie sa posede aviz de invăţământ militar 
şi tipul acestuia trebuie să corespundă cu tipul avizului militar necesar postului. 

20. Dacă un post necesită aviz de alternativă, atunci candidatul trebuie să posede aviz de alternativă, şi tipul 
acestuia trebuie să corespundă cu tipul avizului de alternativă necesar postului. 

21. Dacă un post necesită atestat de educaţie specială, candidatul trebuie să posede acest tip de atestat. 
22. Dacă un post necesită atestat HIV, atunci candidatul trebuie sa posede acest tip de atestat. 
23. Dacă un post necesită aviz pedagogic pentru judeţul de înscriere, atunci candidatul trebuie să posede 

acest tip de aviz. 
24. Dacă un post necesita aviz IGP, atunci candidatul trebuie să posede acest tip de aviz. 
25. Dacă un post este post pentru bursieri MEdC, atunci candidatul trebuie să posede contract de bursier cu 

MEdC. Opţiunile candidaţilor care nu sunt bursieri MEdC nu vor fi validate în cazul în care precizează 
coduri de posturi pentru bursieri MEdC. 
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