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ANEXA NR. 14 

   la Metodologie 

MODELE DE CERERI 
Cerere pentru completarea normei didactice de predare 

Nr. ___________ /_______2023 
 

Unitatea de învăţământ ______________________                                 Avizat Oficiul Juridic __________________ 
Judeţul (sectorul) ___________________________ 

Se certifică exactitatea datelor                             Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

 DIRECTOR,                     
L.S. ____________________________                                 Prof. (Numele şi prenumele) ____________________________ 

         (Numele şi prenumele) 

Domnule Inspector Şcolar General, 
 

 Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), ______________________________________________________________________________, numele 
anterior __________________________, fiul/fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de _________________, 

titular(ă)/debutant(ă) prevăzut la art.21 alin.(4) din metodologie/repartizat(ă) pe perioada viabilității postului pe(la) postul (catedra) de 

_____________________________________________________________________________________________________________  de la (unitatea de 
învăţământ) _____________________________________________________________________________________________, localitatea  

_________________________________________________, judeţul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice pe perioadă 

determinată/nedeterminată (pot beneficia doar titularii), începând cu data de 1 septembrie 2023, cu un număr de (1) ________ ore pe săptămână, la disciplina/ 
disciplinele  ______________________________________________________________________________________ din lista orelor publicate 

vacante/rezervate, în ordinea descrescătoare a punctajului, având în vedere că în anul şcolar 2023-2024 la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca 

titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului, voi avea un număr de(1) _______________ ore pe 

săptămână în încadrare şi am domiciliul în localitatea _____________________________________, judeţul (sectorul) _____________, str. 

_______________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:___________ 

conform actului de identitate _______seria _____nr. ________ eliberat de __________________________________. 
 

COD NUMERIC PERSONAL   

 
Menţionez următoarele: 

I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.) 

_________________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
__________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă; 

învăţământ la distanţă), promoţia ________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire _________________cu specializările 

_____________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________(2).                  P ____,_____ 

După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit (2): 

- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), 

promoţia ______________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire ________________ cu 
specializarea_____________________________________________________________________________________             P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _________________________________________      P ____,_____ 

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ____________________________________________      P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ____________________________________________      P ____,_____ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _______________________________              P ____,_____ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre ______________________________________      P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________   P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre  

_______________________________________________________________________________________________         P ____,_____ 
După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii universitare/ postuniversitare/ de conversie profesională în domeniul (2) 

_______________________________________________________________________________________________________           P____,_____  

II. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media de absolvire _______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media __________; 

GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 

_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT  în specializarea 
_____________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori) 

____________ în specializarea ___________________________________________________________________________________    P ___,_____ 

III. CALIFICATIVUL  obţinut în anul şcolar 2020/2021_________________________ şi în anul şcolar 2021/2022___________________;                                                                                                                       
P____,_____ 

         NOTA 1: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022-2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021 - 2022  şi calificativul 

parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 

didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 

IV.1. În perioada 01.09.2020 – 31.08.2022, am desfăşurat următoarea activitate metodică: 

la nivelul şcolii(3) P______,_______, judeţului (municipiului Bucureşti)(4)   P____,_____ ; la nivel naţional(4) P ______,______, la nivel internaţional(4)                               
P _______,___________. 

NOTA 2: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2022-2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2021-
2022 și anul şcolar 2022-2023 

c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi la grupă/ clasă cu copii/ elevi integrați proveniți din 

învăţământul special, față de punctajul acordat la punctul IV.1.a). 
d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor 2 ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în 

care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 

IV.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea 
activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: 

• Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                              P ____,____ 

• Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                                P ___,_____ 

• Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;                                                                                                                                   P____,____  

• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/ de sprijin;                                                                                                              P____,____ 
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• Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; 

                                                                                                                                                               P____,___  

• Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/ de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;                                                    P____,____ 

Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educaţiei;                                                                                                                   P____,____                                                

IV.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației (formator AEL, ECDL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, 

Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                                                                                                    P____,____                          
IV.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau 

adeverinţă echivalentă;                                                                                                                                                                                                             P____,____                                                                                                                                

IV.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educației şi alte instituţii abilitate 
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinţă/certificat/diplomă.                                                                                                                                                                                                   P____,____ 

V. La 01.09.2022 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).                                                 P____,____ 
  

 

 
VI. Criteriile socio – umane (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
   

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

 
Data________________                                   Semnătura____________________ 
 

 

NOTA 3:     1) Numărul de ore din încadrare; 

   2) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor din anexa nr. 2;  
  3) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ; 

  4) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; 

  5) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este 
detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular. 
 

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar)** documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde 

funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului *: 

1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca  titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din 

metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului și după deciziile sau adresele de comunicare a deciziilor de completare de normă din ultimii trei ani dacă este cazul.  

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul. 

3. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 

4. copii de pe certificatele de grade didactice. 

5. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 2021 şi debutanții în 

primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI 1), în original; 

6. fişa județeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în original, însoţite de copii ale documentelor justificative 

(detalierea punctajelor din Anexa nr. 2 la Metodologie)  

7. copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au 

omologat materialele didactice.  

8. copii ale adeverinţelor/ diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației şi/ sau participarea la 

activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă.  

9. copii ale documentelor care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile socio-umane. 

10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.  

11. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut(ă) la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada 

viabilității postului, din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original. 

12. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 

13. certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original***. 

14. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situaţia 

postului didactic/ catedrei  pe care sunt titular/ angajat (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu), în original. 

15. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani 

şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs. 

*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. 
**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare.  
*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta depune 

obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 
 

(**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(ă) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr.______________, 

eliberat de Poliţia_______________________, OPTEZ în etapa de completare a normei didactice, ca începând cu data de 1 septembrie 2023, să mi se completeze 

norma didactică la catedra: 
 

Unitatea de învăţământ   Catedra (Nr. ore)                                            Localitatea 

______________________________________________________________________________________________________ 
Data _________________                                                                                                                       Semnătura_______________ 

 

(**) NOTĂ: Se completează în comisie. 

TOTAL PUNCTAJ(5):                                                                                             P ________, ________ 
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Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada 

viabilității postului/modificarea încadrării* 

Nr._________/_________ 2023 

Domnule Director, 
 

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), ________________________________________________________________________________, numele 

anterior __________________________, fiul/ fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de _____________, titular(ă)/ 
debutant(ă) prevăzut la art.21 alin.(4) din metodologie înscris(ă) la examenul de definitivat/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/încadrat(ă) pe (la) postul 

didactic/ catedra de ___________________________________________________________________  de la (unitatea/ unităţile de învăţământ) 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 

______________________________________, judeţul (sectorul) __________________________, vă rog să-mi eliberați un acord/acord de principiu privind 

transferul/ pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării, începând cu data de 1 
septembrie 2023 pe (la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă) de:____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

cu domiciliul în localitatea______________________________________________________________, judeţul (sectorul) ________________________________, 

str. _______________________________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, 
TELEFON:_________________________________, conform actului de identitate _______ seria ___ nr. ________ eliberat de 

______________________________________________________________________________________________________________. 

 
COD NUMERIC PERSONAL  

 

Menţionez următoarele:  
I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. 

ped.)___________________________________________________________________________________________________________________Facultatea 

____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; 
fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de 

licenţă, universitare de lungă durată)_____________________________________________ cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________ 

cu specializările ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________.       

 
După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 

- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; 

învăţământ la distanţă), promoţia ____________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire______________, cu 

specializarea_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________   

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________  

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3  semestre_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

-  Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre 

_______________________________________________________________________________________________________________  

După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii universitare/postuniversitare/de conversie profesională în 
domeniul________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

II. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media de absolvire_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 

media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în 

specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________________________                 

III. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2020/ 2021 __________________________________; 

şi în anul şcolar 2021/ 2022 ______________________________________________________. 
                                                                                               

         NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021 - 2022 şi calificativul 
parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 
didactic şi-a desfăşurat activitatea. 

d) Pentru educatorii - puericultori încadrați în anul școlar 2021 - 2022 și/sau 2022-2023 se iau în considerare calificativul pentru anul școlar 2021 - 2022 și/sau 

calificativul parțial pentru anul școlar 2022 - 2023, după caz.  

 

IV. La 01.09.2022 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei). 
   

 

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

 

Data________________      Semnătura___________________ 
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ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar) documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul 

unităţii unde funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă)**: 
1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 

21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă). 

2. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul.  
3. copie a adeverinţei eliberate de unitatea la care sunt titular/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității 

postului/ încadrat(ă) din care să rezulte situaţia postului didactic/ catedrei de la care mă transfer/ pretransfer/ modific repartizarea (structura pe ore şi discipline a 

catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu). 
4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 

5. copii, de pe certificatele de grade didactice.  

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 
2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI ). 

7. copie a adeverinţei eliberate de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut  la art. 21 alin. (4) din metodologie/ 
repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).  

8. documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor specifice, dacă este cazul. 

9. copii ale documentelor în vederea aplicării criteriilor socio-umane. 
10. copii ale avizelor şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul. 

11. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari 

încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; 
13. copie a adeverinţei eliberate de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut(ă) la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) 

pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care reiese faptul că la postul/ catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în 

consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului didactic nominalizat pentru restrângere de activitate. 
 

*Cererea nu mai este necesară  în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

**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. 
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Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2)/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării* 

 
Nr. ___________ /_______2023 

 

Unitatea de învăţământ______________________               Avizat Oficiul Juridic __________________ 
Judeţul (sectorul)___________________________ 

Se certifică exactitatea datelor                 Inspector şcolar managementul resurselor umane 

 DIRECTOR,        

L.S.____________________________                              Prof. (Numele şi prenumele)____________________________ 

         (Numele şi prenumele) 
 

Domnule Inspector Şcolar General,  

 
 Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), _________________________________________________________________, numele anterior 

__________________________, fiul/ fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de ___________________, titular(ă)/ 

debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie /repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) pe(la) postul (catedra) de 
_____________________________________________________________________________________ de la (unitatea/ unităţile  de învăţământ) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
_______________________________________________, judeţul (sectorul)_____________________, vă rog să-mi aprobaţi transferul pentru restrângere de 

activitate/ pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ/ modificarea repartizării pe perioada viabilității/ modificarea încadrării*, începând cu data de 1 

septembrie 2023 pe (la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă) de _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  

având în vedere că în anul şcolar 2023-2024 la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din 

metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă)  voi avea un număr de ___________ ore pe săptămână în încadrare, cu domiciliul în 
localitatea ________________________________________________________________, judeţul (sectorul) ___________________, str. 

______________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON: ____________________, conform actului de identitate 

_______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________________. 
 

COD NUMERIC PERSONAL   

 
 Menţionez următoarele: 

I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.) 

________________________________________________________________________________________________________________________Facultatea 
__________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 

______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă 

durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată)_____________________________________________ cu media la examenul de stat 
(licenţă)/ absolvire ________ cu specializările 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________(1).                                P ____,_____ 
 

După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 

- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; 

învăţământ la distanţă), promoţia ____________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire______________, cu 
specializarea_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                                                       P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre  ______________________________________________                              

         P ____,_____ 

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________                               

 P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________                               
 P ____,_____ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                         

                                            P ____,_____ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________                               

                                                                                                                                                                                                                                                          P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre_____________________ 

__________________________________________________________________________________________________                                    P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre _____________ 
              ________________________________________________________________________________________________                                             P ____,____ 

După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii universitare/ postuniversitare/ de conversie profesională în domeniul 

____________________________________________________________________________________________                                                        P____,_____  
 

II. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media de absolvire_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 

media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT  în 

specializarea__________________________________________________________________________________________                                       P ___,_____ 

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                             P ___,_____ 
III. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2020/ 2021__________________________________ 

şi în anul şcolar 2021/ 2022 ______________________________________________________. 

                                                           P___,_____   
     

NOTA 1: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021 - 2022  şi calificativul 
parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 

didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 

e) Pentru educatorii - puericultori încadrați în anul școlar 2021 - 2022 și/ sau 2022-2023 se iau în considerare calificativul pentru anul școlar 2021 - 2022 și/sau 

calificativul parțial pentru anul școlar 2022 - 2023, după caz.  
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IV.1. În perioada 01.09.2020 – 31.08.2022 (*), am desfăşurat următoarea activitate metodică: 

la nivelul şcolii(2) P______,_______, judeţului (municipiului Bucureşti)(3)   P____,_____ ; la nivel naţional(3) P ______,______, la nivel internaţional(3) P 
_______,___________. 

(*) Pentru învăţători/ institutori din învăţământul primar/ profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată 

pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excepțional, în situația în care învățătorii/ institutorii din învățământul primar/ profesorii pentru învățământul primar cu o vechime de cel mult 5 

ani în învățământ au întrerupt activitatea la catedră și evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani școlari, se punctează activitatea metodică și științifică 

desfășurată pe parcursul a cel mult 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați 
Pentru educatori-puericultori se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anului școlar 2022-2023 și/sau 2021-2022, după caz. 

 NOTA 2: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar                  

2022 - 2023 
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar                

2021 - 2022 și anul şcolar 2022 - 2023. 
c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/ elevi integrați proveniți din 

învăţământul special, față de punctajul acordat la punctul IV.1.a). 

d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor 2 ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în 
care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 

V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea 

activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: 

• Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                 P ____,____ 

• Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                 P ____,____ 

• Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;                                                                                                                                    P____,____  

• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                                                              P____,____ 

• Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; 

                                                                                                                                                                                P____,____  

• Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;                  P____,____ 

• Elaborarea de mijloace de învăţământ  omologate de Ministerul Educației;                                                         P____,____ 

V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației (formator AEL, ECDL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, 

Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                                 P____,____ 
V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau 

adeverinţă echivalentă;                                                                                                                                                                                                           P____,____                                                             

V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educației şi alte instituţii abilitate 
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinţă/certificat/diplomă.                                                      P____,____ 

 
VI. La 01.09.2022 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).                               P____,____ 

 

 
 

 

VII. Criteriile socio – umane (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
 

 

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

Data________________      Semnătura___________________ 

 
(1) Se punctează nivelul studiilor;  

(2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;  

(3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar care coordonează specialitatea; 
(4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de 

către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular. 
 

NOTA 3. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/ detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia 

de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr.2 în conformitate cu detalierea din Fişa 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare. Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de 

învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular. 

 
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar)** documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul 

unităţii unde funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) *: 

1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 

21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă). 

2. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul 

3. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ 
încadrat(ă) din care să rezulte situaţia postului didactic/ catedrei de la care mă transfer/ pretransfer/ modific repartizarea/ încadrarea (structura pe ore şi discipline a 

catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu), în original. 

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 
5. copii, de pe certificatele de grade didactice.  

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 

2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI 1), în original.  
7. fişa județeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în original, însoţite de copii ale 

documentelor justificative (detalierea punctajelor din anexa nr. 2 la Metodologie). 

8. copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au 
omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/ certificatelor/ diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/ sau de 

formare.  

9. copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor. 
10. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizat(ă) 

pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original.  

11. acordul/ acordurile pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ postului al consiliului/ consiliilor de administraţie al/ ale unităţii/ unităţilor de 
învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului/ încadrat(ă) cu 

respectarea prevederilor art. 54 alin. (3) din Metodologie, în original. 

12. documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor specifice, dacă este cazul. 

TOTAL PUNCTAJ(4):                                                                               P ________, ________ 
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13. copii ale documentelor în vederea aplicării criteriilor socio-umane. 

14. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 
15. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) privind sancţiunile 

disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs. 

16. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original***. 
17. pentru cadrele didactice titulare/ debutante prevăzut la art. 21 alin. (4) din metodologie/ repartizate pe perioada viabilității postului/ încadrate aflate în 

restrângere de activitate: 

- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 21 alin. (4) din Metodologie/ repartizat(ă) pe 

perioada viabilității postului/ încadrat(ă) din care reiese faptul că la postul/ catedra respectivă există restrângere de activitate, data la care s-au discutat în 
consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a cadrului didactic aflat în restrângere de 

activitate, în original; 

- adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/ municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/ catedra 

ocupat(ă), în anul şcolar 2023-2024, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost 
luată în evidenţă, pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, în original. 

18. pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/ municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, 

din care să rezulte că cererea de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2) a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original. 

19. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 
 

 

 
*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. 

**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 
*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, 

acesta depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

 
 

 

 
***) Subsemnatul(a) ________________________________________________, legitimat cu (B.I./ C.I.)_____ seria ____ nr._____________, eliberat de 

Poliţia ______________________________________________, OPTEZ, în etapa de transferare pentru restrângere de activitate/ pretransfer/ modificare a 

repartizării pe perioada viabilității postului/ modificare a încadrării, ca începând cu data de 1 septembrie 2023 să fiu transferat(ă)/ pretransferat(ă)/ repartizat(ă)  
pe(la) postul/ catedra: 

 

     Unitatea de învăţământ                         Post/ catedra (Nr. ore)                                            Localitatea 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Data_________________                       Semnătura_______________ 

 

 

 
***) NOTĂ: Se completează în comisie. 
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Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației 

naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare 

Nr. ___________ /_______2023 

 

Se certifică exactitatea datelor                                                                                               Viza Oficiului Juridic  

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane                                                             _________________  

_____________________________________________                   

              (numele şi prenumele) 
DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), ______________________________________________________________________________, numele anterior 
__________________________, fiul/ fiica lui __________________ și ____________________, născut(ă) la data de _______________, 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 

 

cu domiciliul în localitatea_______________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul) 
________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./ carte 

de identitate seria_______, nr.______________, eliberat(ă) de Poliția _________________, la data de __________________, vă rog să-mi aprobați repartizarea în 

vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, începând cu anul şcolar 2023-2024, pe postul didactic/ catedra 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ de la 

(unitatea/ unităţile de învăţământ) ________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 

___________________________________________________, 

în baza următoarelor rezultate obținute la concursul de titularizare:  

- în baza notei la proba scrisă _____________________________________ la disciplina____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
şi a notei/ rezultatului (*) ___________________________________________________________obţinute la inspecţia specială la clasă/proba practică/ 

orală __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________, 
la concursul de titularizare, sesiunea _________; 

La ultimul concurs de titularizare la care am participat am obținut la proba scrisă nota _____ la disciplina _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________. 

 

Prezint următoarea situaţie: 
 

1) Studii finalizate cu examen de bacalaureat/ absolvire/ licenţă: 

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 
etc._____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea _______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă 

durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ______________ cu 

specializarea/ specializările _________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire 

________________________, media de departajare _______________________;  

 
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare 

de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia __________ cu specializarea/ 

specializările _________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire 

________________________, media de departajare _______________________;  

 

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 

etc.__________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea _______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare 

de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 
_______________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de 

_________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ______________ cu specializarea/ specializările 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire 

________________________, media de departajare _______________________.  

2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/ licenţă/ masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice 
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ specializarea _______________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ specializarea _____________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________; 

c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________specializarea__________________________________________________

________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia _______, media de absolvire _______, 

media de departajare _____________ ; 

3) Am obţinut definitivatul în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I  în anul __________, cu media 

________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea____________________________________________________________.  

4) În anul şcolar 2022-2023 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/ catedra 
de_________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ de la  

______________________________________________________________________________________________________________, 
localitatea___________________________________________________________________________________________________________, 

5) La data de 1 septembrie 2022 am avut _________ ani întregi __________ vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). 

6) Avize şi atestate: 
Tipul avizului de culte:______________________________________________ 

Tipul avizului de alternativă: _________________________________________ 

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:______________________________  
 
Atestat educaţie specială:              Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic: 

7) Am avut contractul individual de muncă suspendat în perioada  ________   pentru motivul ________________________________________, cu (fără) 

acordul Inspectoratului Şcolar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ 

din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

8) Sunt/ nu sunt unic întreținător de familie. Am ______ copii în întreținere. Soţul/ soţia este/ nu este angajat(ă) în muncă. 

 

9) Prezint avizul/ adeverinţa medical(ă) nr. _______________, din data __________________, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, 

________________________________________________________________, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 233 şi art. 234 din Legea nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ. 
 

 (*) Se completează nota la inspecţia specială la clasă, respectiv nota sau rezultatul (Admis/ Respins), după caz, pentru cadrele didactice care au susţinut 

probe practice/ orale în cadrul concursului. 
 

 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. 

 

  Data ____________       Semnătura____________ 

 
 
ANEXEZ*, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde 

funcţionez în anul şcolar curent sau un membru al comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: 

 

1) copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/ unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă 

determinată în anul şcolar curent; 

2) copie după hotărârea Consiliului de Administrație al unității/ unităților în care este angajat(ă) privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată 
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei; 

3)     copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul; 

4) copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/ suplimentul la diplomă); 

5) copii de pe certificatele de grade didactice dobândite; 

6)     copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 

7) adeverinţa de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original; 

8) adeverință/ adeverinţe din care să rezulte calificativele din ultimii 2 ani școlari încheiați (dacă a fost angajat în învățământ) și calificativul/ calificativele parțiale 

acordate de consiliul/ consiliile de administraţie pentru anul şcolar 2022/2023 (conform fişei de evaluare), în original; 
9) copie a actului administrativ de suspendare a contractului individual de muncă eliberat de Ministerul Educației, inspectoratul şcolar, unitatea de învăţământ (dacă 

este cazul ); 

10) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

11) avizul medical/ adeverinţa medicală, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în 

original; 

12) adeverință/ adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs; 

13) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de 
exercitarea profesiei; 

14) certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală**. 

 

 

 

*Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 

 

** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, 
acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 
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Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin 

consimţământ scris 
Nr. ___________ /_______2023 

 

Unitatea de învăţământ___________________                                 Avizat Oficiul Juridic______________________________ 

Judeţul (sectorul)_______________________ 

Se certifică exactitatea datelor                                    Inspector şcolar cu managementul resurselor umane 
DIRECTOR, 

__________________________________                     Prof.(Numele şi prenumele)_______________________ 

       (Numele şi prenumele)         
 

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), ______________________________________________________________________________, numele 

anterior __________________________, fiul/fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de _____________19_____, 
titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului pe(la) postul (catedra) de ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de 

învăţământ) __________________________________________________________________________________________, localitatea (sectorul) 
__________________, judeţul______________________________, vă rog să-mi aprobaţi pretransferul prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ 

modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris cu domnul/ doamna 

_______________________________________________________ titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului pe(la) postul (catedra) de 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________de la (unitatea de învăţământ) _________________________ 

______________________________________________________________________________________________________, localitatea (sectorul) 
__________________________________________, judeţul _________________________________ începând cu data de____________ şi am domiciliul 

în_________________________________________________________, judeţul (sectorul) _________________________, 

strada____________________________________________________________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, 
TELEFON:_____________________________; conform actului de identitate _____ seria ________nr._________________ eliberat de 

_____________________________________;  

COD NUMERIC PERSONAL  
 

  

Menţionez următoarele: 
I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.)______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________, Facultatea _____________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 

durată)______________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; frecvenţă 

redusă; învăţământ la distanţă); promoţia ________; cu media la examenul de stat (licenţă), de absolvire _____________________________________, cu 
specializarea/specializările_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

După absolvirea învăţământului superior de lungă durată am absolvit (2): 
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _________________________________________________________  

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____ semestre ___________________________________________________________  

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _____________________________________________________________  

- Masterat în sistem postuniversitar_____________________________________________________________________________________   

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________________________  

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________   

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre_______________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________   
După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii universitare/postuniversitare/de conversie profesională în domeniul(2) 

________________________________________________________________________________________________________________. 

II. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media de absolvire_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 

_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea__________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea_____________________________________________________________________                 

III. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2020/ 2021 __________________________________; 

şi în anul şcolar 2021/ 2022 ______________________________________________________.                                                                 

 
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021 - 2022  şi calificativul 

parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 

didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 
 

V. La 01.09.2022 am avut____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).   
 

VI. Criteriile socio-umane (Da/ Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________. 
 

 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. 

 

 

Data________________     Semnătura____________________ 
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ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar)** documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către 

directorul unităţii unde funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului *: 
1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post didactic/ catedră. 

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul. 

3. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă)/ repartizat(ă) pe perioada viabilității postului din care să rezulte situaţia postului/ catedrei de la care mă 
pretransfer/ modific repartizarea pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi (structura pe ore şi discipline a catedrei,  nivelul de învăţământ şi regimul 

de mediu), în original. 

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 
5. copii, de pe certificatele de grade didactice. 

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 

2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI), în original. 

7. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

8. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) pe perioada viabilității postului, din care să rezulte 
vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original. 

9. documentele care să ateste, eventual, criteriile socio-umane. 

10. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 
11. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)/ angajat(ă) privind sancţiunile 

disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs. 

12. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de 
exercitarea profesiei; 

13. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original***. 

14. cadrele didactice din alte judeţe vor anexa, în  mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea 
de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original. 

15. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 
 

 

*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. 

**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 

*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, 
acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(****) Subsemnatul(a)____________________________________, legitimat(ă) cu (B.I/ C.I) ______ seria ______ nr._____, eliberat de 

Poliţia_______________________, OPTEZ, ca începând cu data ___________________, să fiu pretransferat(ă)/ să mi se modifice repartizarea pe perioada 

viabilităţii postului  prin schimb de posturi prin consimţământ scris pe (la) postul/ catedra: 

 

Unitatea de învăţământ                    Post/ catedra                                           Localitatea 

             (Nr. ore)     

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Data_________________                                                                         Semnătura_______________ 
 

 

 
 

(****)  NOTĂ: Se completează după repartizare. 
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Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023 - 2024 (*) 

Nr. _________  din __________2023  
Se certifică exactitatea datelor  

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane,  

_____________________________________________  
(numele şi prenumele)  

Domnule Inspector Şcolar General,  

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), __________________________________________________________________________________, numele 

anterior _____________________________________, fiul/ fiica lui _____________________________ și __________________________, născut(ă) la data de 

___________________,  
 

COD NUMERIC PERSONAL:  
 
 

cu domiciliul în localitatea _______________________________________________________, judeţul (sectorul) ___________________________, 
strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON: ___________________, posesor al B.I./ C.I. seria____, nr.__________, 

eliberat(ă) de Poliţia ______________, la data de ______________, vă rog să-mi aprobaţi prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul şcolar 2023-2024:  

1. pe un post/ catedră de ___________________________________________________________________________________________________   de la 

(unitatea/ unităţile de învăţământ)________________________________________________________________________________________ 

localitatea _______________________________________________________________ judeţul (sectorul) ________________________________  
2. pe un post/ catedră de ___________________________________________________________________________________________________   de la 

(unitatea/ unităţile de învăţământ) ________________________________________________________________________________________ 

localitatea _______________________________________________________________ judeţul (sectorul) ________________________________  
3. pe un post/ catedră de ___________________________________________________________________________________________________   de la 

(unitatea/ unităţile de învăţământ) ________________________________________________________________________________________ 

localitatea _______________________________________________________________ judeţul (sectorul) _________________________________  
4. pe un post/ catedră de ___________________________________________________________________________________________________   de la 

(unitatea/ unităţile de învăţământ) ________________________________________________________________________________________ 

localitatea _______________________________________________________________ judeţul (sectorul) _________________________________ 
  

în baza notei/ mediei de repartizare obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul 

preuniversitar, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 şi/sau 2019 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar: 

Concurs de titularizare 2019:          

Disciplina de examen 2019: Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul 

primar 
Media de repart. cu inspecţie:  __________________________________           

Nota la ex. scris din 2019: ______________________________________           
Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2019:____________________                    

Concurs de titularizare 2020:          

Disciplina de examen 2020: Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul 

primar 

Nota la ex. scris din 2020: ______________________________________           

Concurs de titularizare 2021:          

Disciplina de examen 2021: ______________________________________________________________________________________________ 

Nota la ex. scris din 2021: ______________________________________           

Proba limbă intensiv-bilingv din 2021: __________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2021: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2021: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2021: ____________________________ 
Proba orală la limba de predare 2 din 2021: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2021: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2022:          
Disciplina de examen 2022:__________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2022: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2022:____________________                    

Proba practică din 2022:_____________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2022: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2022: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2022: ________________________ 
Proba orală la limba de predare 1 din 2022: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2022: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2022: ________________________ 
Rezultatul probei de limbă 2 din 2022: ____________________________ 

Prezint următoarea situaţie:  

I. a) Sunt absolvent(ă) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea postului 
didactic prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ Facultatea 

_______________________________________________________________________________ promoţia _______ (zi/if, seral, f.r., id), 

specializarea/specializările__________________________________________________________________________________________________ , cu media la 
examenul de stat (licenţă)/absolvire _______________; absolvent(ă) al (a) cursurilor postuniversitare 

____________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ ani, 

specializarea/domeniul________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, promoţia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

b) Sunt absolvent(ă) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea postului didactic 

prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ Facultatea 
______________________________________________________________________________ promoţia _______ (zi/if, seral, f.r., id), 

specializarea/specializările__________________________________________________________________________________________________ , cu media la 

examenul de stat (licenţă)/absolvire _______________; absolvent(ă) al (a) cursurilor postuniversitare 
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______________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ ani, 

specializarea/domeniul_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, promoţia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

c) Sunt absolvent(ă) a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) (studiile relevante pentru ocuparea postului didactic 

prin prelungirea contractului )__________________________________________________________________________________ Facultatea 

__________________________________________________________________________, promoţia ____________ (zi/if, seral, f.r., id), 

specializarea/specializările__________________________________________________________________________________________________ , cu media la 

examenul de stat (licenţă)/absolvire _______________; absolvent(ă) al (a) cursurilor postuniversitare 
_______________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ___________ ani, 

specializarea/domeniul_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, promoţia _________ (zi/if, seral, f.r., ff., id).  

II. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media    _____________,  obţinut în anul __________,  gradul didactic II cu media  

_____________,  obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media   _____________,   obţinut în anul __________. 

III. În anul şcolar 2022 - 2023 sunt încadrat(ă) pe perioadă determinată:   

1. pe postul/catedra de ____________________________________________________________________________________________________, de la  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ judeţul(sectorul)__________________________________  

2. pe postul/catedra de ____________________________________________________________________________________________________, de la  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ judeţul(sectorul)__________________________________ 

3. pe postul/catedra de ____________________________________________________________________________________________________, de la  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ judeţul(sectorul)__________________________________ 

4. pe postul/catedra de ____________________________________________________________________________________________________, de la  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
localitatea________________________________________________________________ judeţul(sectorul)__________________________________ 

obţinând la sfârşitul anului şcolar calificativul _________________________________________ şi AM/ NU AM recomandarea Consiliului de Administraţie 

al unităţii/ unităţilor respective pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/ 

aceleaşi unităţi de învăţământ.  

IV. La data de 1 septembrie 2022 am avut _________ ani întregi __________ vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).  

V. Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar Judeţean, prin decizia nr. 

____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.  

VI. Sunt/ nu sunt unic întreținător de familie. Am ______ copii în întreţinere. Soţul/ soţia este/ nu este angajat(ă) în muncă.  

VII. Prezint avizul/ adeverinţa medical(ă) nr. _____________________, din data ______________________, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii 
______________________________________________, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

lege pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.  

VIII. Declar pe propria răspundere că în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de şomaj.  

(*) Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 63 sau art. 87 din 

Metodologie. 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.  
 

Data ____________________                                         Semnătura____________  
 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele** în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care 

funcţionez în anul şcolar 2022-2023 (pentru completarea dosarului din anul precedent)*:  

1. copie a deciziei de repartizare/ adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 2022-2023; 

2. copie a certificatului de obţinere a gradului didactic în sesiunea 2023 (dacă este cazul);  

3. copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);  

4. adeverinţă/ adeverințe cu precizarea calificativului/ calificativelor obţinute de cadrul didactic care solicită prelungirea contractului individual de muncă, în original.  

5. copie/ copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/ 

aceleaşi unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ;   

6. copie de pe buletinul/ carte de identitate din care să reiasă domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui (dacă s-au schimbat faţă de anul precedent);  

7. adeverinţa de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original;  

8. copie a acordului M. Ed., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 

9. copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;  

10. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul; 

11. avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original. 

12. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe 

parcursul anului școlar în curs. 

13. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original***. 
* 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. 
** Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 
*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune 

obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 
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Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 

Nr. ___________ /_______2023 

Se certifică exactitatea datelor       

Secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 

___________________________________________________ 

(Numele şi prenumele)  

Viza Consilierului Juridic                                                                                                               
__________________________________________                                                    

 

Domnule Inspector Şcolar General,  

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), __________________________________________________________________________________, numele 
anterior __________________________, fiul/fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) 

___/____/______, legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(ă) la data de ________ de Poliţia _______________ 
__________________________, cu domiciliul în localitatea __________________________________________________________________, strada 

_________________________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeţul (sectorul)___________________, telefon _________________. 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 

 

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 

ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 

durată)_________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _______ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.).  promoţia ___________ cu specializarea/specializările 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 

examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 
ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 

durată)________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de ________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.).  promoţia ___________ cu specializarea/specializările 

________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 
examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 

ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 
durată)________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de ________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.).  promoţia __________ cu specializarea/specializările 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 

examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 

2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice 

postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare) sau programe 
de conversie profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 

specializarea ___________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 

 
3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare sau programe de conversie 

profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 

specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

             
 

              Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare  participante la concurs 

provenite din alte judeţe) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 
c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 

specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ . 

 
4) SPECIALITATEA / MODULUL (INSTRUMENT, MODUL DE INSTRUMENT, MUZICA VOCALĂ, CANTO / CANTO CLASIC, FOLCLOR / CANTO 

POPULAR, MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMANEASCA, PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE, PREGĂTIRE-INSTRUIRE 

PRACTICĂ)_______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5) La data de 1 septembrie 2022 am avut o vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) de _____ ani întregi. 

 

6) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media    _____________,  obţinut în anul __________,  gradul didactic II cu media  
_____________,  obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media   _____________,   obţinut în anul __________. 

 

7) În anul şcolar 2022/2023 am următorul statut în învăţământ: 
 

a) Titular(ă) pe/ la postul/ catedra _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/ unităţile de învăţământ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 

________________________________________________________________, judeţul (sectorul) ______________________. 
 

b) Angajat(ă) pe perioada viabilității postului pe/ la postul/ catedra ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/ unităţile 
de învăţământ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 

_____________________________________________________________________, judeţul (sectorul) _______________________. 
 

c) Angajat pe perioadă determinată/ încadrată pe/ la postul/ catedra _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/ 
unităţile de învăţământ _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 

_____________________________________________________________________, judeţul (sectorul) _________________________. 
 

d) Salariat(ă) la _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, localitatea 
______________________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul) 

_______________, cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/ determinată ____________________________________________, având funcţia de 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul naţional/ concursul judeţean/ testarea la nivel judeţean în vederea ocupării unui post/ catedră de 

___________________________________________________________________________ _____________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________, pe perioadă 

nedeterminată/ determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/ rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a notelor/ mediilor la concurs, 
urmând a susţine următoarele probe: 

proba practică 1*_________________________________________________________________________________________________________; 

proba practică 2* _________________________________________________________________________________________________________; 
proba practică 3* _________________________________________________________________________________________________________  

proba intensiv/ bilingv     __________________________________________________________________________________________________; 

proba orală la limba de predare  1 ___________________________________________________________________________________________ 
                     2 ___________________________________________________________________________________________; 

lucrarea scrisă la disciplina _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________.  
Vă rog să asigurați traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba maternă:______________________________________________________.  

 

8) Menționez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________, prin Decizia nr. 

____________________________________________________________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

9) Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. _____ / ______ 2023, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii _______________________________,  prin care 
rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

şi declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o 

conduită morală conformă deontologiei profesionale, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei. 

10) În perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 am fost detaşat(ă) astfel (**): 

- An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
____________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/catedra  de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2016-2027 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2027-2018 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2018-2019 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
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- An şc. 2019-2020 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2020-2021 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2021-2022 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 
la______________________ ___________________________________________________.  

- An şc. 2022-2023 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________.  
 

(**) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învățământ, participante la concurs. 

 

 Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta 

cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. 

 Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public dedicat gestionat de Ministerul Educaţiei, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, precum şi 

cu repartizarea conform Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei (ME)(***). 

   

 
Data ___________________________                                                                                        Semnătura_______________________ 

 
*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de 

către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, 

rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. 

 (***) Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: ME este operator de date cu caracter personal, conform legii, în  scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și  

obligațiilor legale, precum și  sarcinilor care servesc interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi  prenumele, rezultatele obţinute la probele 

practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, precum şi la concursurile 

naţionale din ultimii 4 ani, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate 

dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, 

modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a 

modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secțiunea Protecția 

Datelor Personale.  

 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul 

şcolar 2022-2023 sau scanate color, după actele originale****: 

1) solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, conform prevederilor art. 80 alin. (3) şi (4) din 

Metodologie*****; 

2) fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul); 

3) copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; 

4) copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul); 

5) copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/ învăţământului postliceal), certificatele/ adeverinţele 

de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă); 

5')   absolvenţii promoţiei 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/ 

absolvire/ bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/ şcolii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul 

efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic; 

6) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 

7) copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul); 

8) copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 

9) adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul); 

10) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a 

mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul); 

11) copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul); 

12) avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

13) declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare 

sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; 

14) adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în 

curs; 

15) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei; 

16) certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original******; 

17) numai pentru titulari/ angajați pe perioada viabilității postului/ încadrată adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore 

şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 

(dacă este cazul); 

18) Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2023, la centrul de înscriere, 

cererea-tip însoțită obligatoriu de documentele solicitate de inspectoratul școlar la care se solicită înscrierea.  

 
**** 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. 
***** Opțiunea nu poate fi modificată după comunicarea rezultatelor la proba scrisă. 
****** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune 

obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

            

Semnătura candidat___________________________ 

 
 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, obținând nota ________ la concurs, 

accept transferul/ repartizarea/ detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2023 pe/ la postul/ catedra obţinut(ă): 

Unitatea de învăţământ_______________________________________________________________ Localitatea (Sectorul) ________________________________________________ 

Post/catedra___________________________________________________________________________Nr. ore/săpt. ____________________________________________________ 

                                                                       
 

 

 

              

 Data_______________                                           Semnătura candidat_____________________________________ 

                       

                          

                           Verificat, 

Secretar comisie judeţeană/ a municipiului Bucureşti 

        de organizare şi desfăşurare a concursului  

http://www.edu.ro/
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Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 

Nr. ___________ /_______2023 

 

Verificat exactitatea datelor 

Director, 

______________________________________________                           

                     
 

 

 
 

Domnule Inspector Şcolar General/ Domnule Director, 

 
Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), _______________________________________________________________________________, 

____________________, numele anterior _____________________________, fiul/ fiica lui ______________________ și ______________________,   născut(ă) 

la data de __________________________________________,  
 

COD NUMERIC PERSONAL: 

 
cu domiciliul în localitatea ______________________________________________________________________________________________, strada  

________________________________________________________________, nr. ____, bl. ____, scara _____, ap. ______, judeţul (sect.) 

____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. /carte de identitate seria _______, nr.__________, eliberat(ă) de Poliţia 
______________________________________, la data de _______________, prin prezenta vă comunic acordul meu privind încadrarea cu statut de cadru didactic 

detaşat în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2023-2024, pe/ la postul/ catedra de 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, de la (unitatea/ unităţile de 

învăţământ) _______________________________________________________________________________, localitatea _____________________________. 

 
1. Sunt titular(ă) pe/ la postul/ catedra de ___________________________________________________, de la (unitatea/ unităţile de învăţământ) 

___________________________________________________________________________________________________________, 

localitatea________________________________________________________, judeţul (sect.) ___________________________, din anul _______. 
2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, Şc. postliceale, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 

etc.)____________________________________________________________________________________________________________________ 

Facultatea ______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________ ________________________________________________________, cu durata studiilor de  _____ ani (zi sau i.f., seral, 
f.r., f.f., i.d.),  promoţia ________, cu specializarea/specializările _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ cu media de absolvire a studiilor ____________; 

absolvent(ă) al(a) cursurilor postuniversitare/programelor de conversie profesională _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, 

specialitatea________________________________________________________________________,  promoţia _________ cu media de absolvire 

_____________.   
3. Am obţinut  definitivatul  în anul________, cu media __________, gradul II în anul ________,  cu media ___________, gradul I  în anul ________, cu 

media __________, doctoratul în anul _______, în specialitatea___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

4. La data de 1 septembrie 2022 am avut __________ ani întregi vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). 

5. Sunt/ nu sunt căsătorit(ă); soţul (soţia) este/ nu este în prezent încadrat(ă) permanent în funcţia de __________________ 

______________________________________________________ de la ____________________________________________________, localitatea 

_________________________________________________________________, judeţul (sect.) ___________________, am/ avem ____________copii în 

întreţinere. 

 

  6. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 am fost detaşat(ă) astfel (*): 

- An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
____________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/catedra  de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2016-2017 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2017-2018 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2018-2019 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2019-2020 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2020-2021 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2021-2022 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________.  
- An şc. 2022-2023 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________.  
 

 
 

7. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/ 1993 cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/ 2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8. Performanţele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat (doar la solicitarea adresată unității/ unităților de învățământ). 

             
 

 

            Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare 

în interesul învăţământului în alte judeţe) 
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ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele** originale, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul 

unităţii de învăţământ unde sunt titular(ă)/ detașat(ă)*: 

 
1) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale, în original, însoţit de copii ale documentelor justificative (doar la solicitarea adresată unității/ 

unităților de învățământ); 

2) copii de pe actele de studii şi foile matricole/ suplimente de diplomă; 
3) copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul); 

4) copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post/ catedră; 

5) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 
6) adeverinţe/ adeverinţă privind calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2021/2022 şi 2022/2023 (conform fişei de evaluare), în 

original; 
7) adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ unde sunt titular(ă) din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea 

postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu pentru anul şcolar 2023-2024), în original; 

8) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 (dacă este cazul); 
9) adeverinţă de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original; 

10) copie de pe buletinul/ cartea/ adeverinţa de identitate; 

11) copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul; 
12) avizul eliberat de unitatea de învăţământ unde sunt titular(ă) pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2023-2024; 

13) solicitarea de principiu a unității/ unităților la care se detașează (se anexează la acordul depus la inspectoratul școlar); 

14) adeverinţa de salariat a soţului/ soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă), în original; 
15) copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); 

16) adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care sunt titular(ă)/ detaşat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 

ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; 
17) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului în care este titular, din care să rezulte că cererea de detașare în  interesul învățământului a fost luată 

în evidenţă, în original, în cazul candidaţilor titulari în alte judeţe; 

18) Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 
 

 

 
*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. 

**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 
 

 

 
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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Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific 

Nr. ___________ /_______2023 
Se certifică exactitatea datelor       

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

__________________________________________ 
 

                      

 
                                                                                                                                

Domnule Inspector Şcolar General,  

 

 Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), ______________________________________________________________________________,  numele 

anterior ______________________________, fiul/ fiica lui ______________________ și _______________________, născut(ă) la data de 
_____________________, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  de la 

(unitatea de învăţământ) ______________________________________________________________________________________________ ___________, 
localitatea  ____________________________________________, judeţul (sectorul) __________________________________, cu domiciliul în localitatea 

___________________________________________, judeţul (sectorul) ____________________________, strada 

____________________________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de 
identitate _____seria ________nr. __________________ eliberat de ______________________________, vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu 

data de 1 septembrie 2023 pe(la) un post/ o catedră publicat(ă) vacant(ă). 

 
                COD NUMERIC PERSONAL   

 

  
Menţionez următoarele: 

I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. 

ped.)_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ Facultatea 

_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor 

(medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 
durată)_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; 

fără frecvenţă; frecvenţă redusă; învăţământ la distanţă), promoţia ________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire _________________, cu 
specializarea/ specializările_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (1).                                                                           P ____,_____ 

După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit (1): 
 

- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; 

învăţământ la distanţă), promoţia ____________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire______________, cu 

specializarea_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                                                      P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre __________________________________________                                     P ____,_____ 

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  _____________________________________________                           P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ______________________________________________                            P ____,_____ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare __________________________________                                 P ____,_____             

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________________                            P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre  ________________ 
 _______________________________________________________________________________________                                                         P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ___________ 

________ ______________________________________________________________________________________________                           P ____,_____ 

 
După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare/programe de conversie   

profesională în domeniul (1) ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________                        P ____,_____ 
           

II. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media de absolvire_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 

media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT  în specializarea_________  

___________________________________________________________________________________________________________                          P ___,_____ 

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea_________________________________________________________                         P ___,_____ 
               

III. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2020/2021 __________________________________; 

şi în anul şcolar 2021/2022 ______________________________________________________.                                                                                         P___,_____ 
         

NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021 - 2022  şi calificativul 
parţial din anul şcolar 2022 - 2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 

didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 

 

IV.1. În perioada 01.09.2020 – 31.08.2022 (*), am desfăşurat următoarea activitate metodică: 
la nivelul şcolii(2) P______,_______, judeţului (municipiului Bucureşti)(3)   P____,_____ ; la nivel naţional(3) P ______,______, la nivel internaţional(3)                              

P _______,___________. 

(*) Pentru învăţători/ institutori din învăţământul primar/ profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată 
pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.  

În mod excepțional, în situația în care învățătorii/ institutorii din învățământul primar/ profesorii pentru învățământul primar cu o vechime de cel mult 5 

ani în învățământ au întrerupt activitatea la catedră și evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani școlari, se punctează activitatea metodică și științifică 

desfășurată pe parcursul a cel mult 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați. 

 

             

 
Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare  provenite din alte judeţe, 
care solicită detaşare la cerere) 
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NOTA 1: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2022 - 

2023. 
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2021 - 2022 şi 

din anul şcolar 2022 - 2023. 

c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/ clasă cu copii/ elevi integraţi 
proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a). 

d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari 

în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
 

IV.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea 

activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: 

•  Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                       P ____,____ 

•  Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                        P ____,____                                               

• Elaborarea de monografii/ lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;                                                                                                                                   P____,____  

• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/ de sprijin   ;                                                                                                          P____,____ 

• Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; 

                                                                                                                                                                               P____,____  

• Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/ de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;                                                  P ____,____                             

• Elaborarea de mijloace de învăţământ  omologate de Ministerul Educației;                                                                                                                P ____,____                                                          

IV.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației (formator AEL, ECDL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, 

Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;                                                                                                                          P____,____ 
IV.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau 

adeverinţă echivalentă;                       P____,____   

IV.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educației şi alte instituţii abilitate 

(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinţă/ certificat/ diplomă.                                                                                                                                                                                         P____,____ 

                                                                 
V. La 01.09.2022 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).                                                P____,____ 

 

 
 

 

VI. Criteriile socio – umane (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. 
 

VII. În perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 am fost detaşat(ă) astfel: 

- An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
____________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/catedra  de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2016-2017 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2017-2018 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2018-2019 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 

______________________ ___________________________________________________. 
- An şc. 2019-2020 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2020-2021 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de la 
______________________ ___________________________________________________. 

- An şc. 2021-2022 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________.  
An şc. 2022-2023 detaşat(ă) la cerere/ în interesul învăţământului  la postul/ catedra de ________________________________________________ de 

la______________________ ___________________________________________________.  

 
IX. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/ 1993 cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile Legii 53/ 2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 

Data________________                                   Semnătura____________________ 

 

(1) Se punctează nivelul studiilor;  

(2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;  

(3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; 
(4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de 

către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular 

 
NOTA 2. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/ detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia 

de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2 în conformitate cu detalierea din Fişa 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare.  
 

 

 
 

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar)**documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul 

unităţii unde funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)*: 
 

1. copie de pe actul de numire/ transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 

2. copia actului de identitate (B.I/ C.I) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul. 
3. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 

4. copii de pe certificatele de grade didactice. 

TOTAL PUNCTAJ(4):                                                                               P ________, ________ 
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5. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 

2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI 1). 
6. fişa județeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în original, însoţite de copii ale 

documentelor justificative (detalierea punctajelor din anexa 2 la Metodologie). 

7. copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, 
documentelor prin care s-au omologat materialele didactice. 

8. copii ale adeverinţelor/ diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației 

şi/ sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. 
9. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

10. copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 (dacă este cazul). 

11. adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada 

rezervării catedrei), în original. 

12. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ unde sunt titular(a) din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea 
postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu pentru anul şcolar 2022 - 2023), în original. 

13. documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile socio-umane. 

14. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 
15. adeverință/ adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care sunt titular(ă)/ detaşat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 

ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; 

16. candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de 
detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original; 

17. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 
 

*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în 

original 
**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare.  

 

 

 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 

**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(ă) cu (B.I/ C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat 

de Poliţia_______________________, OPTEZ ca începând cu data de 1 septembrie 2023, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul/ catedra: 

 
Unitatea de învăţământ           Post/ catedra (Nr. ore)                                               Localitatea 

              

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Data_________________                                   Semnătura_______________ 

 

 

(**) NOTĂ:   Se completează după repartizare. 

 

VERIFICAT 
            Inspector şcolar 
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Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată 

Nr. ___________ /_______2023 
 

Unitatea de învăţământ______________________               Avizat Oficiul Juridic __________________ 

Judeţul (sectorul)___________________________ 
Se certifică exactitatea datelor                 Inspector şcolar managementul resurselor umane 

 DIRECTOR,        

L.S.____________________________                              Prof. (Numele şi prenumele)____________________________ 
         (Numele şi prenumele) 

Domnule Inspector Şcolar General,  

 

 Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), __________________________________________________________________________, numele anterior 

____________________________, fiul/ fiica lui _____________________ și _____________________, născut(ă) la data de ___________________, titular(ă) 

pe(la) postul (catedra) de _____________________________________________________________ _________________________________ de la (unitatea/ 

unităţile  de învăţământ) _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________, localitatea  

_________________________________________________________, judeţul (sectorul) ________________, vă rog să-mi aprobaţi detașarea în interesul 

învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, începând cu data de 1 septembrie 2023 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă), având în 

vedere că în anul şcolar 2023-2024 la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez voi avea un număr de ___________ ore pe săptămână în încadrare şi 

domiciliul în localitatea ____________________________________________________________, judeţul (sectorul) _______________________, str. 

_______________________________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON: 

_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ___________ eliberat de ________________________________. 

 

COD NUMERIC PERSONAL   
 

Menţionez următoarele: 

I. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. 
ped.)_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ Facultatea 

_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor 
(medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă 

durată)_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; 
seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă; învăţământ la distanţă), promoţia ________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire _________________, cu 

specializarea/ specializările _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________(1).  P ____,_____ 
După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit(1): 

- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; 

învăţământ la distanţă), promoţia ____________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire ______________, cu specializarea 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                                          P ____,_____ 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ______________________________________________                         P ____,_____ 

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  ________________________________________________                           P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________                            P ____,_____ 

- Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________                      P ____,_____ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________                               P ____,_____                              

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre 

___________________________________________________________________________________________________                                  P ____,_____ 

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre  

___________________________________________________________________________________________________     P ____,_____ 
După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare/programe de conversie profesională în domeniul (1) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________                                            P____,_____ 
 

II. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media de absolvire _______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu 

media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT  în 

specializarea_____________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________                           P ___,_____ 

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea __________________________________________________________                      P ___,_____ 

            

III. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2020/2021__________________________________; 
şi în anul şcolar 2021/2022______________________________________________________.                                                                                         P___,_____ 

 

NOTĂ 1: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022-2023. 
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021-2022  şi calificativul 

parţial din anul şcolar 2022-2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul 
didactic şi-a desfăşurat activitatea. 

d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). 

 
IV.1. În perioada 01.09.2020 – 31.08.2022 (*), am desfăşurat următoarea activitate metodică: 

la nivelul şcolii(2) P______,_______, judeţului (municipiului Bucureşti)(3)   P____,_____ ; la nivel naţional(3) P ______,______, la nivel internaţional(3)                         

P _______,___________. 
(*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe 

parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.  
În mod excepțional, în situația în care învățătorii/institutorii din învățământul primar/profesorii pentru învățământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani 

în învățământ au întrerupt activitatea la catedră și evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani școlari, se punctează activitatea metodică și științifică 

desfășurată pe parcursul a cel mult 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați. 
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          NOTA 2: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 

2022-2023. 
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2021-2022 și 

anul şcolar 2022-2023. 

c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi la grupă/ clasă cu copii/ elevi integraţi 
proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a). 

d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari 

în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 
 

IV.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea 

activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: 

 

• Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                         P ____,____ 

• Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educației;                                                                                                                          P ___,_____                         

• Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;                                                                                                                                    P____,____  

• Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;                                                                                                              P____,____ 

• Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; 

                                                                                                                                                                                                                  P____,____  

• Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;                                                  P____,____ 

• Elaborarea de mijloace de învăţământ  omologate de Ministerul Educației;                                                                                                              P____,____ 

IV.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației (formator AEL, ECDL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, 

Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;                                           P____,____ 
IV.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul finalizate cu 

Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă;                                                                                                                                       P____,____                                                             

IV.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educației şi alte instituţii abilitate 
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinţă/certificat/diplomă.                                                                                                               P____,____ 

V. La 01.09.2022 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).                                                P____,____ 
                

  

 
 

 

VI. Criteriile socio – umane (Da/Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________. 
 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Menţionez ca am luat cunoştinţă 

de punctajul acordat şi nu am obiecţii. 
 

Data________________      Semnătura___________________ 
 

(1) Se punctează nivelul studiilor;  

(2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;  
(3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; 

(4) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de 

către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular 
 

NOTA 3. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/ detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia 

de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr.2 în conformitate cu detalierea din Fişa 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare.  

 

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar)**documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul 
unităţii unde funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă)*: 

 

1. copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ debutant(ă) prevăzut la art. 
24 alin. (4) şi (6). 

2. copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul. 

3. adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei pe care sunt  titular (structura pe ore şi discipline a 
catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu), în original. 

4. copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă); 

5. copii, de pe certificatele de grade didactice.  

6. adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii doi ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 2022, 

2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI 1), în original. 

7. fişa județeană/ a municipiului Bucureşti de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, în original, însoţite de copii ale 
documentelor justificative (detalierea punctajelor din anexa 2 la Metodologie). 

8. copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au 

omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/ sau de 

formare.  

9. copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor. 

10. adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/ detaşat(ă), din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada 

rezervării catedrei), în original.  

11. documente în vederea aplicării criteriilor socio-umane. 

12. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul. 

13. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din care reiese faptul că la postul/ catedra respectivă există restrângere de 
activitate, data la care s-au discutat în consiliul de administraţie restrângerile de activitate şi nominalizarea cadrului didactic propus a fi detașat pentru restrângere 

de activitate nesoluționată, în original. 

15. copia procesului-verbal al consiliului de administrație al unității în care a fost nominalizat cadrul didactic aflat în restrângere de activitate pentru anul școlar 
2023/2024. 

16. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care sunt titular(ă)/ detaşat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani 

şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs. 

17. candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de 

detaşare a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original. 

TOTAL PUNCTAJ (4):                                                           P ______ , ______  
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18. declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 
 

 
*

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. 
**Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare. 

 

 
SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 

 
 Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(ă) cu (B.I/ C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat 

de Poliţia_______________________, OPTEZ ca începând cu data de 1 septembrie 2023, să fiu detaşat(ă) pentru restrângere de activitate nesoluționata  pe(la) 
postul/ catedra: 

 

Unitatea de învăţământ        Post/ catedra (Nr. ore)                                       Localitatea 
              

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Data_________________   

 
 

                                                            Semnătura_______________ 

 
 

 

 
VERIFICAT 

            Inspector şcolar 
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Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale 

pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile  
2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 

( se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 care au obţinut cel 

puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naţionale) 

  

Nr. _________  din __________2023  

Se certifică exactitatea datelor  

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 
_____________________________________________  

(numele şi prenumele)  
Domnule Inspector Şcolar General,  

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), _________________________________________________________________________________ 

________________________, numele anterior _____________________________, fiul/ fiica lui ___________________ și _____________________,  născut(ă) 

la data de _________________________,  

 

COD NUMERIC PERSONAL:  

 

cu domiciliul în ________________________, județ/ sector ______________, strada ____________________ nr. ____, bloc_____, sc.____, ap.____, 

TELEFON:_____________, posesor al B.I./ carte de identitate seria _______, nr. __________, eliberat de Poliţia ________, la data de _________, vă rog să-mi 

aprobaţi încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ în anul şcolar 2023-2024, pe/ la un post/ catedră de 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ de la o unitate 

de învăţământ din judeţ/ municipiul Bucureşti, în baza rezultatelor obţinute la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

în învăţământul preuniversitar din 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sau 2022. 

1) Rezultate obţinute la concursurile de titularizare din 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sau 2022: 
 

Concurs de titularizare 2017:          

Disciplina de examen 2017:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 

Nota la ex. scris din 2017: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2017:____________________                    

Proba practică din 2017:_____________________________________________________________________________________  

Rezultatul probei practice din 2017: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2017: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2017: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2017: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2017: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2017: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2017: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2018:  

Disciplina de examen 2018:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 

Nota la ex. scris din 2018: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2018:____________________                    

Proba practică din 2018:_____________________________________________________________________________________  

Rezultatul probei practice din 2018: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2018: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2018: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2018: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2018: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2018: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2018: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2019:  

Disciplina de examen 2019:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 

Nota la ex. scris din 2019: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2019:____________________                    

Proba practică din 2019:_____________________________________________________________________________________  

Rezultatul probei practice din 2019: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2019: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2019: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2019: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2019: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2019: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2019: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2020:          

Disciplina de examen 2020:________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota la ex. scris din 2020: ______________________________________           

Proba limbă intensiv-bilingv din 2020: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2020: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2020: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2020: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2020: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2020: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2021:          

Disciplina de examen 2021:________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota la ex. scris din 2021: ______________________________________           

Proba limbă intensiv-bilingv din 2021: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2021: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2021: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2021: ____________________________ 

             
 



112 

Proba orală la limba de predare 2 din 2021: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2021: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2022:  

Disciplina de examen 2022:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 

Nota la ex. scris din 2022: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2012:____________________                    

Proba practică din 2022:_____________________________________________________________________________________  

Rezultatul probei practice din 2022: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2022: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2022: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2022: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2022: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2022: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2022: ____________________________ 

 

2) Studii finalizate cu examen de absolvire/ licenţă/ bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul 
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de 

masterat) ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/ specializările_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire ____________________________________, media de departajare (**) 
_______________________;  

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul 

studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de 

masterat)______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/specializările_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ____________________________________, media de departajare (**) 

_______________________;  

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul 

studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de 
masterat) ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/ specializările_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire ____________________________________, media de departajare (**) 

_______________________;  
3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice 

postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) sau programe de conversie profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______ (zi, seral, f.f., 

f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 
b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______(zi, seral, f.f., 
f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 

c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 
___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______(zi, seral, f.f., 

f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________. 

4) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare sau programe de conversie 
profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 
studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 
specializarea__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ . 
5) Am obţinut definitivatul  în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I  în anul __________, cu media 

_________,  doctoratul  în anul _________, la specialitatea ________________________________________________. 

 

6) La data de 1 septembrie 2022 am avut_________ ani întregi vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). 

 
7) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar _____________________, 

prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii. 

 
8) Sunt/ nu sunt unic întreţinător de familie. Am ______ copii în întreţinere. Soţul/ soţia este/ nu este angajat(ă) în muncă.  

9) Prezint avizul/ adeverinţa medical(ă) nr. ________, din data ____________, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii _________________________, din 

care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ  
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10) Declar pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive 

disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de 
exercitarea profesiei. 

11) Declar pe propria răspundere că nu deţin alt loc de muncă şi că în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de şomaj. 

12) Cunosc faptul că repartizarea pe posturi se face în şedinţă publică, iar în cazul neparticipării mele la datele fixate de inspectoratul şcolar nu voi avea obiecţii. 
13) Declar pe propria răspundere că ulterior obținerii la concursul naţional, sesiunea ________ (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017) a unei note/ medii de cel/ 

puțin 7,00 (șapte), nu am mai participat sau nu am mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor din 

învățământul preuniversitar. 
 
(**) Media de departajare este media aritmetică cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 

 
*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la 

unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

 

 RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. 

 

Data ____________                                            Semnătura____________ 
 

 
ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele* originale, respectiv în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul 

şcolar 2022-2023 (pentru completarea dosarului din anul precedent)**: 

1) copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul 

2) copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 

3) copie a certificatelor de obţinere a definitivatului şi a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul); 

4) copii de pe atestate (învățământ special etc.)/ avize (culte etc.) - dacă este cazul; 

5) copie după adeverinţa care atestă rezultatele obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sau 2022 (pentru candidaţii care au susţinut probele 

concursului în alte judeţe, dacă e cazul); 

6) adeverinţa de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original; 

7) acordul Ministerului Educației, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul), în original; 

8) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai 

avut calitatea de angajat(ă); 

9) avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

10) declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi că în 

perioada angajării pe perioadă determinată în învăţământ nu voi primi ajutor de şomaj. 

11) adeverință/ adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe 

parcursul anului școlar în curs; 

12) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei; 

13) certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original***; 

14) declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 

*Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor 

școlare;  
**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 cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar  în perioada de 
înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

 

 
 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 
 Subsemnatul(a) _____________________________________, obţinând media ________ la concurs, accept repartizarea pentru angajare cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de ____________________________ pe/ la postul/ catedra obţinut(ă): 
 

Unitatea de învăţământ                Localitatea                                             Post/ catedra 

                   Sectorul                                                Nr. ore 
 

 

 
 

            

       Data_______________                                                                           Semnătura_____________ 
 

 

VERIFICAT 
            Inspector şcolar 
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Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021 sau 2020 

(se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2022, 2021 sau 2020 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au 

mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci),  la concursuri naționale.) 

 
 

Nr. _________  din __________2023  

Se certifică exactitatea datelor  

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

_____________________________________________  

(numele şi prenumele)  
 

Domnule Inspector Şcolar General,  

 
Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), _______________________________________________________________________________________________, numele 

anterior __________________________, fiul/ fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de _________________________,  

 

COD NUMERIC PERSONAL:  

 

cu domiciliul în _______________________________, sector___________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, 

TELEFON:_____________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poliţia _____________________, la data de _________, vă rog să-mi 

aprobaţi încadrarea cu CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ în anul şcolar 2023-2024, pe/ la un post/ catedră de 

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ de la o unitate 

de învăţământ din judeţ/ municipiul Bucureşti, în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul 

preuniversitar din 2022, 2021 sau 2020. 
 

1) Rezultate obţinute la concursurile de titularizare din 2022, 2021 sau 2020: 

Concurs de titularizare 2020:          

Disciplina de examen 2020:____________________________________________________________________________________________________ 

Nota la ex. scris din 2020: ______________________________________           

Proba limbă intensiv-bilingv din 2020: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2020: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2020: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2020: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2020: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2020: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2021:          

Disciplina de examen 2021:____________________________________________________________________________________________________ 

Nota la ex. scris din 2021: ______________________________________           

Proba limbă intensiv-bilingv din 2021: __________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2021: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2021: _____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2021: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2021: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2021: ____________________________ 

Concurs de titularizare 2022:          

Disciplina de examen 2022:____________________________________________________________________________________________________ 

Media de repart. cu inspecţie:  _____________________________. Media de repart. cu proba practică:____________________             

Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 

Nota la ex. scris din 2022: ______________________________________           

Rezultatul la inspecţie specială la clasă din 2022:____________________                    

Proba practică din 2022:____________________________________________________________________________________  

Rezultatul probei practice din 2022: ______________________________ 

Proba limbă intensiv-bilingv din 2022: _________________________________________________________________________ 

Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2020: ________________________ 

Proba orală la limba de predare 1 din 2022: ____________________________________________________________________  

Rezultatul probei de limbă 1 din 2022: ____________________________ 

Proba orală la limba de predare 2 din 2022: ________________________ 

Rezultatul probei de limbă 2 din 2022: ____________________________ 
 

2) Studii finalizate cu examen de absolvire/ licenţă/ bacalaureat: 

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 

universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

______________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/ specializările 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 

examenul de stat (licenţă)/ absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________;  

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 

universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

______________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/ specializările 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 

examenul de stat (licenţă)/ absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________;  

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

Facultatea ______________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, 

universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

______________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., id.)  promoţia ______ cu specialitatea/ specializările 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, cu media la 

examenul de stat (licenţă)/ absolvire ____________________________________, media de departajare (**) _______________________;  

 

3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii 

postuniversitare de specializare) sau programe de conversie profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______ (zi, 

seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 

 

 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______(zi, 

seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________ ; 

c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 
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________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______(zi, 

seral, f.f., f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(**) _____________. 

4) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare sau programe de conversie profesională, după cum 

urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________, cu 

specializarea______________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, cu 

specializarea______________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ . 

 

5) Am obţinut definitivatul  în anul ________,  cu media ________, gradul II  în anul ________, cu media ________, gradul I  în anul __________, cu media _________,  doctoratul  în 

anul _________, la specialitatea ________________________________________________. 

 

6) La data de 1 septembrie 2022 am avut_________ ani întregi vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). 

7) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar _____________________, prin decizia nr. 

____________, conform art. ___________ din Codul Muncii. 

8) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie.  Am ______ copii în întreţinere. Soţul/ soţia este/ nu este angajat(ă) în muncă.  

9) Prezint avizul/ adeverinţa medical(ă) nr. _______________, din data ____________, emis de un medic sau cabinet de medicină a muncii _______________________________, din 

care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi declar pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat 

din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări 

legate de exercitarea profesiei. 

10) Declar pe propria răspundere că în perioada în care sunt angajat nu voi primi ajutor de şomaj. 

11) Cunosc faptul că repartizarea pe posturi se face în şedinţă publică, iar în cazul neparticipării mele la datele fixate de inspectoratul şcolar nu voi avea obiecţii. 

12) Declar pe propria răspundere că ulterior obținerii rezultatelor precizate mai sus nu am participat sau nu am obținut note sub 5,00 (cinci) la concursul naţional pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar.  
 

 
(**) Media de departajare este media aritmetică cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, conform anexei nr. 15 la Metodologie. 

*** În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune 

obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 

 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. 
 

Data ____________         Semnătura____________ 

 
 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele* în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în 

anul şcolar 2022 - 2023 (pentru completarea dosarului din anul precedent)**: 

1) copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul 

2) copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 

3) copie a certificatelor de obţinere a definitivatului şi a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul); 

4) copii de pe atestate (învățământ special etc.)/ avize (culte etc.) - dacă este cazul; 

5) copie după adeverinţa care atestă nota/ media obţinută la concursul 2020/ 2021/ 2022 (pentru candidaţii care au susţinut probele concursului în alte judeţe, dacă e cazul); 

6) adeverinţa de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original; 

7) acordul Ministerului Educației, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul), în original; 

8) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai 

avut calitatea de angajat(ă); 

9) avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

10) declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi că în 

perioada angajării pe perioadă determinată în învăţământ nu voi primi ajutor de şomaj; 

11) adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe 

parcursul anului școlar în curs; 

12) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei; 

13) certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original***; 

14) declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic. 

 

 
   * Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor școlare 

**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 cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune 

obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 
 

 

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI 

 

 Subsemnatul(a) _____________________________________, obţinând nota/media ________ la concurs, accept repartizarea pentru angajare cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată, începând cu data de _____________________________ pe/ la postul/ catedra obţinut(ă): 

 

Unitatea de învăţământ                Localitatea (Sectorul)                     Post /catedra                                Nr. ore 

        
 

 

Data_______________                                                                           Semnătura_____________ 
 

 

VERIFICAT 

            Inspector şcolar 
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Cerere de încadrare, în anul şcolar 2023-2024, în sistemul de PLATA CU ORA  

  Nr. ___________ /_______2023 
Se certifică exactitatea datelor       

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

______________________________________________ 
           (Numele şi prenumele) 

                                                    

 

  

Domnule Inspector Şcolar General / Domnule Director, 
 Subsemnatul(a) numele (iniţiala tatălui) prenumele, _____________________________________________________________________,  numele 

anterior __________________________, fiul/ fiica lui ___________________ și _____________________, născut(ă) la data de ___________ 
 

   COD NUMERIC PERSONAL:  

 

născut(ă) la data de _________________________________________, cu domiciliul în localitatea___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)_________________________, 
str.___________________________________________________, nr. ____, bl._____, sc.____, ap.____, TELEFON _______________________, posesor(oare) al 

B.I./C.I. seria _______, nr.__________, eliberat(ă) de Poliţia__________________, la data de _____________, vă rog să-mi aprobaţi încadrarea în anul şcolar 

2023-2024 în sistemul de PLATA CU ORA pe/ la postul/ catedra de _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ de la 

(grădiniţa, şcoala, liceul, grupul şcolar, colegiul etc.) _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ din localitatea 
______________________________________________________________, judeţul (sectorul) _________________________ pentru care AM/ NU AM 

acordul consiliului de administrație al unității de învățământ. 
 

Prezint următoarea situaţie: 

1)  Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: 

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, Facultatea 

______________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 

ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de 

masterat)______________________________________________________________________, cu durata studiilor de _______ ani (zi, seral, f.r., id)  promoţia 

____________ cu specializarea/specializările ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  cu media la 

examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________;  

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc._________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, Facultatea 

______________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 

ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

______________________________________________________________________, cu durata studiilor de _______ ani (zi, seral, f.r., id)  promoţia 

____________ cu specializarea/ specializările ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  cu media la 

examenul de stat (licenţă)/ absolvire _________________; 

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. _________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, Facultatea 

______________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, 

ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) 

_____________________________________________________________________, cu durata studiilor de _______ ani (zi, seral, f.r., id)  promoţia 

____________ cu specializarea/ specializările ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  cu media la 

examenul de stat (licenţă)/ absolvire ________________.  

2)  După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/ ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit studii postuniversitare 
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) cu durata de minimum 3 semestre (1,5 ani) sau programe de 

conversie profesională, după cum urmează: 

a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de 

absolvire ____________ ; 

b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de 

absolvire ____________ ; 

c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea 

___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de 

absolvire ____________. 

3) Alte studii absolvite cu diplomă: 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre  _______________________________________________________                               

- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre  __________________________________________________________                               

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre  __________________________________________________________                               

- Masterat în sistem postuniversitar __________________________________________________________________________________ 

- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________________________                               

- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre___________________________________ 

                De acord, 

               DIRECTOR 
L.S. __________________________ 

           (Numele şi prenumele) 
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___________________________________________________________________________________________    

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre________________  

_________________________________________________________________________________________      

- După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare/programe de conversie profesională în domeniul 
____________________________________________________________________________________________________________ 

         

4) Am obţinut DEFINITIVATUL în anul ________, GRADUL II în anul ________, GRADUL I în anul __________, DOCTORATUL în anul _________, 
în specialitatea ____________________________________________________. 

5) Sunt încadrat(ă) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (determinată) la 

_____________________________________________________________________________ judeţul (sectorul) ________________, pe/ la postul/ catedra 
(funcţia) de ____________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________. 

6) În anul şcolar 2022-2023 am fost încadrat(ă) în sistemul de PLATA CU ORA pe postul/ catedra (vacant(ă), rezervat(ă)) 
___________________________________________________________________________________________________________________, având în 

încadrare un număr de ________ore, de la___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, localitatea 
__________________________, judeţul (sectorul) ____________________, obţinând, la sfârşitul anului şcolar, calificativul 

________________________________ şi AM/ NU AM recomandarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ pentru continuarea activității în 

anul şcolar 2023-2024. 
7) Sunt pensionar(ă) pentru limită de vârstă/ militar, începând cu data de ______________ 

8) CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2021/ 2022 _________________________ şi în anul şcolar 2022/ 2023 _________________________;  

          
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2022-2023. 

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2021 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2021-2022 şi calificativul parţial din anul şcolar 

2022-2023. 

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a 

desfăşurat activitatea. 
 

9) La 01.09.2022 am _____ ani _______ luni, vechime efectivă la catedră  (inclusiv perioada rezervării catedrei).      

Anexez, în copie, următoarele acte*, în original, respectiv în copie, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care sunt 

titular(ă)/detaşat(ă)/am funcționat în anul școlar 2022-2023 sau angajator (după caz)**:  

1.  copie a actului de identitate (B.I./ C.I.) din care să rezulte domiciliul şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul 

2.  copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez; 
3.  copii ale diplomei/ diplomelor de studii şi foii matricole/ foilor matricole/ suplimentelor la diplomă; 

4.  copie de pe documentele/ certificatele privind pregătirea psihopedagogică; 

5.  copii de pe certificatele de grade didactice; 
6.  adeverinţe/ adeverinţă privind calificativele din ultimii doi ani şcolari încheiați în care am desfăşurat activitate didactică (pentru absolvenţii promoțiilor 

2022, 2021 şi debutanții în primul sau al doilea an de activitate, adeverinţe/ adeverinţă conform NOTEI), în original; 

7.     i. adeverința privind calitatea de angajat cu contract individual de muncă (pentru solicitanţii angajați), în original; 
       ii. copie a deciziei de pensionare (pentru solicitanţii care au intrat în posesia ei);  

      iii. cuponul de pensie din luna precedentă (pentru cadrele didactice pensionate);  

8. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă  a salariaţilor; 
9. avizul de principiu al unităţii de învăţământ/ instituţiei pentru a funcţiona în sistemul plata cu ora în anul şcolar 2023-2024, în original (avizul va fi 

actualizat la inspectoratul școlar în perioada, prevăzută de calendarul mobilității pentru anul școlar 2023-2024); 

10. avizul/ adeverinţă medicală, emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să reiasă faptul că sunt apt(ă) pentru a preda în 

învăţământ (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate), în original; 

11. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, dacă este cazul; 

12. curriculum vitae, în original, însoţit de copii ale actelor doveditoare privind activitatea ştiinţifică şi metodică; 
13. adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani 

şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; 

14. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate 
de exercitarea profesiei (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate); 

15. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate)***. 

 
*Depunerea dosarelor se poate realiza și în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor 

școlare;  

**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 cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar  în perioada de înscriere/ 

validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă. 
 

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

 

Data ____________                            Semnătura____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


