
PERIOADA DE DEPUNERE 14-19.03.2018 

 
Nr._________/_________ 2018 

 
Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru  

soluționarea restrângerii de activitate   
 

Domnule Director, 
 

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)_________________________________________________________________________________, 

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 transferul pentru 
restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, începând cu 1 septembrie 2018 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) 
vacant(ă) de:_____________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Menţionez următoarele: 
J. Am domiciliul în localitatea_________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul) 
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, 
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ 
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________.  
 
COD NUMERIC PERSONAL 
 
JJ. 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 specializarea principală___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

secundară_____________________________________________________________________________________________________________ _. 
 
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_____________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________  
- Studiipostuniversitaredespecializarecuduratade_____semestre  
________________________________________________________________________________________________________________________  
- Studiiacademicepostuniversitarecuduratade_____semestre 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
- Studiiaprofundatedespecialitatecuduratade_____semestre 
________________________________________________________________________________________________________________________  
- MasteratînsistempostuniversitarsauîncadrulcicluluiIIdestudiiuniversitare 
_______________________________________________________ 
- 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 postuniversitare 
în domeniul ___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
JJJ. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; 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______________________________________________________________________  
IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2015/2016__________________________________; şi în 

anul şcolar 2016/2017______________________________________________________. 
 

NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2017-2018.  
d) Pentru absolvenţii promoţiei 2016 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2016-2017 şi 
calificativul parţial din anul şcolar 2017-2018. 
e) 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. 
 
 
 
 
 



VI. La 01.09.2017 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. Menţionez ca am 
luat cunoştinţă de punctajul acordat şi nu am obiecții. 
 

Data________________ Semnătura___________________ 
 
 

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)
*
: 

12. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 
13. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul. 
14. Copie a adeverinţei eliberate de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei de la care mă 
transfer/pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu). 
15. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 
16. Copii, de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 
17. Copii ale adeverinței/adeverinţelor din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2015/2016 şi 
2016/2017 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2017-2018 (dacă este cazul). 
18. Copie a adeverinţei eliberate de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la 

catedră. 
19. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dacă este cazul. 
20. Copii ale documentelor în vederea aplicării criteriilor social-umanitare. 
21. Copii ale avizelor şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul. 
22. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate: 

- aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), în original;  
- copie a adeverinţei eliberate 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 profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului didactic 
propus a fi transferat pentru restrângere de activitate. 

 
*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


