_________________________________________________________________________________________________
CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, SESIUNEA 2020

CERERE TIP
(solicitare de participare la ședința de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ, diferit de cel în care au susținut proba scrisă)
Perioadă înregistrare la ISJ Olt: 6-7 august 2020 / Anexa nr. 19, Pct. I, alin. 12, lit. k) – OMEC nr. 5259/12.11.2019 cu modificările ulterioare

Cererea se poate depune la secretariatul ISJ Olt sau se poate transmite în format electronic prin e-mail la adresa
cristi.balica@isjolt.ro, însoțită de copii ale CI/BI și ale informării adresate județului în care candidatul a susținut proba scrisă (termen
final: 7 august 2020, ora 16.00).

Către
Comisia Judeţeană Olt de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor, sesiunea 2020
Subsemnatul (numele, init., prenumele), _______________________________________________________,
CNP: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
Telefon: ______________________________,
Email: _______________________________,
Fişa de concurs:* ________________________ .
*cod județ/nr. fișă (de exemplu: DJ 2230)

Am participat la proba scrisă a Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice, în data de 29 iulie 2020, în judeţul
____________________, la disciplina de concurs:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
şi am obţinut nota: ________________ .

Vă rog să-mi aprobaţi participarea la şedinţele de repartizare pe posturi didactice/catedre titularizabile, sesiunea
2020, în judeţul Olt.
Anexez o copie a CI/BI și a informării pe care am făcut-o către Comisia judeţeană de organizare a concursului naţional din
judeţul ____________________, prin care am comunicat intenţia mea de participare la şedinţele de repartizare pe posturi
didactice/catedre în judeţul OLT.
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date
eronate.
Data: ____________________
Semnătura, _______________
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