Se certifica exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S____________________________
(Numele şi prenumele)
Domnule/ Doamnă Director,
(cerere pentru completarea normei didactice în aceeaşi unitate/ unităţi şcolară(e) unde este titular,conform art. 25
Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic...aprobată prin OMEN nr.5485/2017)
Subsemnatul(a) numele, (inclusiv initiala tatalui), prenumele _______________________________________,
nascut(a) la data de _____________19_____, titular(a) pe(la) postul (catedra) de _____________________________ de la
(unitatea/unităţile de invatamant) _______________________________________________________ va rog sa-mi aprobati
completarea normei didactice pentru anul şcolar 01.09.2018- 31.08.2019 cu un număr de (1) ____ ore de
__________________ din lista orelor publicate vacante/ rezervate, în ordinea descrescătoare a punctajului având în vedere
că în anul şcolar 2018/2019 la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca titular voi avea un număr de
(2)
_______ore pe săptămână în încadrare, la disciplina______________________
Solicit constituirea normei didactice cu ore care sunt vacante / rezervate astfel:

cu ______ ore de ________________________ conform specializării/ specializărilor înscrisă(e) pe diplomă (e), în
concordanţă cu Centralizatorul;

cu ______ ore de activităţi complementare procesului de învăţământ ( mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot
parcursul vieţii);

*cu ______ ore din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/ specializărilor de pe
diplomă/ diplome;

**cu ______ ore existente în planul de învăţământ ( altele decât cele corespunzătoare specializărilor de pe diplomă
(e) sau din aria curriculară)
Mentionez urmatoarele:
I. Am domiciliul în
localitatea ________________________, judetul (sectorul) ____________________,
___________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________;
conform actului de identitate_______seria ___nr.________eliberat de _______________________

str.

COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent(a) al(a)(Universitate,Colegiu, Sc.maiştri/postliceală)____________________________________;
Facultatea _______________________________,cu durata studiilor de ______ani; curs zi;seral;fără frecvenţă; promotia
________ ; cu media la examen de stat (licenţă/ absolvire ), cu specialitatea __________________________ P______
După absolvirea învăţământului universitar , de lungă durată am absolvit:
Universitatea ___________________________,Facultatea ___________________________cu durata studiilor de
_____________, promoţia ____________________, specializarea _________________________________ P______
Studii postuniversitare de specialitate cu durata de ________ semestru 2 ______________,P_______;
Studii academice postuniversitare cu durata de _______semestru2____________________ ,P_______;
Masterat cu durata de ______________semestru2 _______________________________ , P _______;
Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de __________ semestre _________, P______
Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata
mai mică de 3 semestre 2
____________________________________________________________________________, P________;
După absolvirea ciclului I de studii
universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare în domeniul
____________________________________________________________________ ; P___________
III. La data depunerii cererii sunt Debutant cu media _______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II
cu media ______________; GRADUL I cu media ________; Doctoratul ________________; P _____
IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2015/2016 ______ si în anul şcolar 2016/2017 ____P ________
Notă: Pentru absolvenţii promoţiei 2017 se va lua în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2017/2018. Pentru
absolvenţii promoţiei 2016 se va lua în considerare calificativul pentru anul şcolar 2016/ 2017 şi calificativul parţial din anul
şcolar 2017/2018.
In 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.
În cererea făcută se va trece media punctajului celor două calificative cu excepţia situaţiilor de la punctul a).
V.1. În perioada 1.09.2015 -31.08.2017 am desfasurat activitate metodica;
la nivelul scolii(3) P_____ ,_____ ,
la nivelul judeţului (4)P______
la nivel national(4) P _____ ,sau internaţional 4 P_____;

NOTA :
Pentru absolvenţii promoţiei 2017 se va lua în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2017/2018 ;

In cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea
V.2.In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat la :
 elaborarea de programe scolare aprobate de MEN ;
P_____
 elaborarea de manuale şcolare elaborate de MEN ;
P_____
 elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate cu ISBN ;
P_____
 elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare ;
P_____





elaborarea de Articole şi studii de specialitate publicate in diferite reviste de specialitate,
înregistrate cu ISSN;
elaborarea de Carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN,
cu referat ştiinţific ;
elaborarea de Mijloace de învăţământ, omologate de MEN;

P_____
P_____
P_____

V.3 Activităţi desfăşurate in cadrul programului de reforma coordonate de MEN ( formator AEL, PHARE, Banca Mondiala,
Socrates, Leonardo da Vinci etc);
P _____
V.4 Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate CNFP,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 MEN şi alte instituţii abilitate, finalizate în ultimii 5 ani calendaristici la data depunerii dosarului cu
adeverinţa/certificat/diplomă
P _____
VI. La 1 septembrie 2017 am avut _________ ani vechime efectiva la catedră (inclusiv perioada rezervării
catedrei-rezervare ca director/ inspector) Se recunoaşte vechime la catedră ca personal didactic calificat ;
P _____

P ________

TOTAL PUNCTAJ:

VII. Criterii social- umanitare ( Da/ Nu): a)_____, b)_____, c)______, d)_______, e)________, f)_______
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere, am luat cunostinta de
punctajul acordat si nu am obiecţii.
Data________________

Semnatura___________________

Domnului Director al____________________________________________________

Nota :
* Acest tip de cerere se completează de profesorii din învăţământul gimnazial a căror normă este
alcătuită în proporţie de 2/ 3 din ore corespunzătoare specializărilor de bază şi nu poate fi
constituită cu ore corespunzătoare disciplinelor din Centralizator sau prin activităţi
complementare;
** Se completează de profesorii din învăţământul gimnazial din mediul rural a căror normă mai
conţine doar 1/ 2 ore corespunzătoare specializărilor de bază şi nu poate fi constituită cu ore
corespunzătoare disciplinelor din Centralizator sau prin activităţi complementare.
Anexez :
1. copia actului de numire/transferare ca titular ;
2. copia (copiile) diplomei de studii şi a foii matricole ;
3. copia documentului care certifică parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică;
4. copia certificatului ultimului grad didactic obţinut ;
5. adeverinţa de vechime în învăţământ la 1.09.2017 ;
6. copia actului de identitate.

