Cerere pentru menţinerea în activitate ca titular,
în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018
Nr. ___________ /_______2018

Unitatea de învăţământ ________________________
Se certifică exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S. ____________________________

DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/subsemnata, _____________________________________________________________________ ,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , cadru didactic titular(ă) în baza Deciziei ISJ Dâmbovița nr.
___________ din data de __________________ pe postul/catedra (conform ultimei decizii de numire) :
Nr.
crt.

Unitatea/Unităţile şcolare PJ la care sunt titular
(conform ultimei deciziei de numire)

Disciplina / Disciplinele
(conform ultimei deciziei de numire)

absolvent(ă) al(a) :
Nivel studii
Nr.
crt.

Unitatea/Institutia la care
s-au efectuat studiile

(Medii / Studii de scurta durata / Superioare
de lunga durata Studii universitare de
licenta-Ciclul I/ Studii universitare de
masterat-Ciclul II/Postuniversitare)

Specializarea / Specializarile
(conform diplomei)

Forma de
invatamant Durata
(ZI / IF, studiilor
Seral, FR,
FF, ID)

vă rog să-mi aprobaţi menţinerea în activitate în anul şcolar 2018-2019, ca titular, în funcţia didactică până la
3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, pe postul didactic/catedra de mai sus, în
conformitate cu prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017.
Menţionez următoarele:
I.
II.
III.
IV.
V.

Am domiciliul în localitatea ________________, adresa ________________________, telefon ___________.
M-am născut la data de: _______________________.
La data de 01.09.2018 am ____ ani, ____ luni peste vârsta de pensionare.

Am mai fost menţinut în activitate ca titular, peste vârsta de pensionare în anii şcolari: _______________.
Am obţinut Gradul didactic I / Titlul ştiinţific de Doctor în anul ________.
Anexez documente care dovedesc competenţă profesională deosebită.

Cunosc prevederile metodologice conform cărora postul solicitat trebuie sa fie complet şi viabil în anul
şcolar 2018-2019 şi nu face obiectul reducerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ (completare de normă,
restrângere de activitate, întregirea normei didactice – conf. prevederilor art. 28, alin. 5, lit. b,c) din Metodologie)
precum si prevederile art. 28, alin. 10 (în condițiile în care, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5) lit. b) sau
lit. c), inspectoratul școlar revocă decizia privind menţinerea)
Data ________________

Cadru didactic
Nume si prenume / Semnătura,
__________________________

