Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.4472/14.06.2012
MODELE DE CERERI
Se certifică exactitatea datelor
Director
(numele şi prenumele)
DOMNULE DIRECTOR,
(cerere titularizare în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare)
Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui)
, 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 Poliţia
, la data de
, vă rog să-mi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2012-2013, pe
postul didactic/catedra

de la (unitatea/unităţile de
învăţământ)

, localitatea
şi a rezultatului „admis” la proba practică/orală de (*)

în baza notei

,obţinute la concursul naţional din iulie 2011.
Prezint următoarea situaţie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/diplomă/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)

ani

b)

Univ.,

(zi,

Institutul,

seral,

f.f.,

f.r.,

i.d),

, media de departajare
Academia, I.P. 3 ani,

promoţia

cu

, cu durata studiilor de
specialitatea
principală

, secundară
, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
;
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, cicl ul II de
studii universitare de masterat)
1

, cu durata studiilor de
ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), promoţia

c)

Univ.,

Institutul,

cu specialitatea principală

, media de departajare
Academia, I.P. 3 ani,

, secundară
, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
;
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., i.d).

promoţia

cu specialitatea principală
, secundară
, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
;

, media de departajare

2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniver sitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:
a)
Instituţia
(Univ.,
Institutul,
Academia)
specializarea
, cu durata
studiilor de
b) Instituţia

ani, promoţia
, media de absolvire
( Univ., Institutul, Academia)

, media de departajare

;

studiilor de
ani, promoţia
, media de absolvire
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)

, media de departajare

;

studiilor de
ani, promoţia
, media de absolvire
, media de departajare
3) Am obţinut definitivatul în anul
, cu media
, gradul II în anul
în anul
, cu media
,
doctoratul
în anul

;

specializarea
, cu durata

specializarea
, cu durata
, cu media
, la

, gradul I
specialitatea
.

4) Categorii dobândite (pentru antrenori):
anul_
categoria_
disciplina sportivă_
anul
_categoria
_disciplina sportivă
anul_
categoria_
disciplina sportivă_
anul_
categoria_
disciplina sportivă_
anul_
categoria_
disciplina sportivă_
5) În anul

şcolar

2011-2012

sunt

încadrat(ă) cu

;
_;
;
;
;
contract

pe

perioadă

determinată pe

de la

6) La 1 septembrie 2011 am avut

ani întregi

vechime în învăţământ.
2

postul/catedra

de

7) Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte:
Tipul avizului de alternativă:
Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:_
Atestat educaţie specială:
Aviz IGP / ARR:
8) CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010
şi în anul şcolar 2010/2011
;

Avizul liceului pedagogic:

NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 20112012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2010-2011 şi
calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.
9) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul
, cu (fără) acordul Inspectorului
Şcolar
, prin decizia nr.
, conform art.
din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.
10) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am
copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.
11) Prezint
avizul
medical
nr.
,
din
data
,
emis
de_
, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi
încadrat(ă) în învăţământ.
(*) Se completează numai de 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 CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul
unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2011-2012:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca suplinitor în
anul şcolar 2011-2012;
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul;
3) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite/categorii pentru antrenori, respectiv avize şi atestate;
6) Adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2009/2010 şi 2010/2011 (conform fişei de evaluare).
Adeverinţă privind calificativul parţial acordat pentru anul şcolar 2011-2012 pentru absolvenţii promoţiilor 2011 şi
2012 şi debutanţii în primii doi ani de activitate.
7) Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele
justificative.
8) 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
9) Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de
reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau participarea la activităţi
desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
10) Adeverinţa de vechime în învăţământ;
11) Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
12) Acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratului şcolar, întreprinderii de
întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
13) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
14) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.
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Nr.
/_
Domnule Director,
(cerere pentru obţinerea acordului pentru pretransferare prin consimţământ între unităţi de învăţământ)

2012

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)
născut(ă) la data de
, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de_

,

(unitatea
de
învăţământ)
, localitatea_
, judeţul
(sectorul)
, vă rog să-mi aprobaţi pretransferul prin consimţământ între unităţi de învăţământ,
începând cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă).
Menţionez următoarele:
I. Am domiciliul în localitatea
, judeţul (sectorul)
, str.
nr.
, bl.
, ap.
, TELEFON:_
;
de

conform actului de identitate _

seria

nr.

la

eliberat de

.

COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic.
ped.)
Faculta
tea
, 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_
(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 (1)
P
- Studii academice postuniversitare cu durata de
semestre (1)
P
(1)
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de
semestre
P
- Masterat în sistem postuniversitar
P
- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de
semestre (1)
P
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre

,
,
,
,
,

P

,

P

,

- 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 (1)
P
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_
GRADUL II cu media_
; GRADUL I cu media
DIDACTIC I în anul
, în specialitatea
obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT

,

; am DEFINITIVATUL cu media
;
; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL
; GRADUL DIDACTIC I
în specializarea
P

4

,

CATEGORIA (pentru antrenori)

în specializarea
P

IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010
şi în anul şcolar 2010/2011

,

;
.

P_ ,
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul
parţial din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru a nul
şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.
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.1. În perioada 01.09.2009 – 31.08.2011, am desfăşurat următoarea activitate metodică:
la nivelul şcolii(2) P
,
; judeţului (municipiului Bucureşti)(3) P
,
; la nivel naţional(3)
P
(3)
,
, la nivel internaţional P
,
.
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea
metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2010-2011.
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.
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 p ro gr a me şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
P
,
 Elaborarea de manuale şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
P
,


Elaborarea de mo no gr afi i / luc r ăr i ştiinţi fic e înregistrate ISBN;

P

,




Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
P
,
Elaborarea de ar tico le şi st u d ii d e sp ec ialitate , publicate în diferite reviste de specialitate la nivel
judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN;
P
,
 Elaborarea de că r ţi în d o me ni ul e d uca ţio nal / d e sp ec ialitate , publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în
domeniu;
P
,
 Elaborarea de mij lo ac e d e înv ăţă mâ nt omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
P
,
V.3. Activi tăţi d esfă ş ur ate în ca d r ul p r o gr amelo r d e r efo rmă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât
cele punctate anterior;
P
,
V.4. Acti vităţi d es făş ur ate î n c ad r ul p r o gr ame lo r d e fo r mar e co ntin uă acreditate de Centrul Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă;
P
,
V.5. Activ ităţi d es făş ur ate p r in Casa Co r p ului Did ac tic , în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 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 adeverinţa/certificat/diplomă.
P
,
VI. La 01.09.2011 am avut:
ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).
P
,
TOTAL PUNCTAJ:

P

,_

VII. Criteriile social – umanitare (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
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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.
NOTĂ. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic solicită pretransferul, se verifică şi
eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către
inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă),
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
3. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) autentificate de conducerea unităţii de învăţământ.
4. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certific atele de
grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat( ă), din
care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2009/2010 şi 2010/2011 (conform fişei de
evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2011-2012 (dacă este cazul).
7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele
justificative.
8. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi arti cole
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, autentificate de conducerea unităţii de învăţămâ nt
la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor,
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la
catedră.
11. Aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca
titular(ă).
12. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la
care funcţionez ca titular(ă).
13. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
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Nr.
Unitatea de învăţământ_
Judeţul (sectorul)
Se certifică exactitatea datelor
Preşedinte comisie de mobilitate,
L.S.
(Numele şi prenumele)

/_

2012

Avizat Oficiul Juridic
Inspector şcolar managementul resurselor umane
Prof. (Numele şi prenumele)_

Domnule Inspector Şcolar General,
(cerere de pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ )
Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)
născut(ă) la data de
, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de_

,

(unitatea
de
învăţământ)
, localitatea_
, judeţul
(sectorul)
, vă rog să-mi aprobaţi pretransferul prin consimţământ între unităţi de învăţământ,
începând cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă).
Menţionez următoarele:
I. Am domiciliul în localitatea
, judeţul (sectorul)
, str.
nr.
, bl.
, ap.
, TELEFON:_
;
de

conform actului de identitate _

seria

nr.

la

eliberat de

.

COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic.
ped.)
Faculta
tea
, 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_
(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 (1)
P
,
- Studii academice postuniversitare cu durata de
semestre (1)
P
,
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de
semestre (1)
P
,
- Masterat în sistem postuniversitar
P
,
- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de
semestre (1)
P
,
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre
P

,

P

,

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre
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- După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare în domeniul ( 1)

P
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_
GRADUL II cu media_
; GRADUL I cu media
DIDACTIC I în anul
, în specialitatea
obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT
CATEGORIA (pentru antrenori)

,

; am DEFINITIVATUL cu media
;
; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL
; GRADUL DIDACTIC I
în specializarea
P

,

P

,

în specializarea

IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010
şi în anul şcolar 2010/2011

;
.

P_
,
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul
parţial din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru a nul
şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.
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.1. În perioada 01.09.2009 – 31.08.2011, am desfăşurat următoarea activitate metodică:
la nivelul şcolii(2) P
,
, judeţului (municipiului Bucureşti)(3) P
,
; la nivel naţional(3)
P
(3)
,
; la nivel internaţional P
,
.
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea
metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2010-2011.
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.
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 p ro gr a me şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; P
,
 Elaborarea de ma nuale şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; P ,
 Elaborarea de mo no gr afi i / luc r ăr i ştiinţi fic e înregistrate ISBN;
P
,
 Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
 Elaborarea de ar tico le şi stud ii d e sp ec ialit ate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau
naţional, înregistrate cu ISSN;
P
,
 Elaborarea de că r ţi în d o me ni ul e d uc aţio nal / d e sp ec ialitate , publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;
P
,
 Elaborarea de mij lo ac e d e înv ăţă mâ nt omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
P
,
V.3. Activi tăţi d esfă ş ur ate în ca d r ul p r o gr amelo r d e r efo rmă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât
cele punctate anterior;
P
,
V.4. Acti vităţi d es făş ur ate î n c ad r ul p r o gr ame lo r d e fo r mar e co ntin uă acreditate de Centrul Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă;
P
,
V.5. Activ ităţi d es făş ur ate p r in Casa Co r p ului Did ac tic , în cadrul programelor de formare continuă, aprobate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 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 adeverinţa/certificat/diplomă.
P
,
VI. La 01.09.2011 am avut:
ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).
P
,
TOTAL PUNCTAJ:
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P

,_

VII. Criteriile social – umanitare (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.
Mă angajez ca în perioada prevăzută de Calendar să depun, la comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, acordul/acordurile emise de unităţile de învăţământ la
care am solicitat consimţământul pentru pretransfer.
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.
NOTĂ. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic solicită pretransferul, se verifică şi
eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către
inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă),
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
4. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de
grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din
care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2009/2010 şi 2010/2011 (conform fişei de
evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2011-2012 (dacă este cazul).
7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele
justificative.
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, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ
la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor,
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la
catedră.
11. Aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca
titular(ă).
12. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la
care funcţionez ca titular(ă).
13. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la
care am solicitat pretransferul, conform Calendarului.
14. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
*) Subsemnatul(a)
eliberat de Poliţia_
pe(la) postul / catedra:
Unitatea de învăţământ

, legitimat(ă) cu (B.I/C.I)
seria
nr.
,
, OPTEZ, ca începând cu data de 1 septembrie 2012, să fiu pretransferat(ă)

Post/catedra
(Nr. ore)

Data

Localitatea

Semnătura_

*) NOTĂ: Se completează după repartizare.
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Nr.
Unitatea de învăţământ_
Judeţul (sectorul)
Se certifică exactitatea datelor
DIRECTOR,

/_

2012

Avizat Oficiul Juridic_
Inspector şcolar cu managementul resurselor umane
Prof.(Numele şi prenumele)_

(Numele şi prenumele)

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
(cerere de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ,
prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris)
Subsemnatul(a)(inclusiv
născut(ă) la data de

iniţiala
19

tatălui)
, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de
de la (unitatea de învăţământ)

,

,
localitatea
(sectorul)
, judeţul_
, vă rog să-mi aprobaţi pretransferul prin consimţământ
între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris cu domnul/doamna
titular(ă)
pe(la)
postul
(catedra)
de
de la (unita tea de
învăţământ)
,
localitatea (sectorul)
, judeţul
începând cu data de_
.
Menţionez următoarele:
I. Am domiciliul în
, judeţul (sectorul)
, strada
nr.
, bloc
, ap.
,
TELEFON:_
; conform actului de identitate
seria
nr.
eliberat de
;
COD NUMERIC PERSONAL
II. 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; învăţământ la distanţă); promoţia
; cu
media la examenul de stat (licenţă), de absolvire
cu
specializarea
principală_
,

secundară
.
După absolvirea învăţământului superior de lungă durată am absolvit:
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de
semestre ( 2)
semestre (2)

- Studii academice postuniversitare cu durata de
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de

semestre ( 2)

- Masterat în sistem postuniversitar
- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de
- Studii
semestre_

postuniversitare

de

specializare,

academice

semestre ( 2)
postuniversitare

cu

durata

mai

mică

de

3

- 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
(2)
.
III. La data depunerii dosarului sunt: DEBUTANT cu media_
; am DEFINITIVATUL cu media
;
GRADUL II cu media_
; GRADUL I cu media
; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL
10

DIDACTIC I în anul

, în specialitatea
;

GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea
;
CATEGORIA
specializarea_

(pentru

antrenori)
.

IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010
şi anul şcolar 2010/2011
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar
2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2010-2011 şi
calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.
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.
V. La 01.09.2011 am avut_

ani întregi, ve ch im e efec tivă la ca ted ră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

VI. Criteriile social-umanitare (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_

ANE X EZ ÎN U RMĂTO AR E A ORD IN E
(în dosar):
1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ, autentificată de conducerea unităţii de
învăţământ.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular(ă) din care să rezulte situaţia postului/catedrei de la care mă transfer
(structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de
grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele
acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2009/2010 şi 2010/2011 (conform fişei de evaluare) şi calificativul
parţial pentru anul şcolar 2011-2012 (dacă este cazul).
7. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată
de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
8. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la
catedră.
9. Documentele care să ateste, eventual, criteriile social-umanitare.
10. Acordurile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru pretransferul prin schimb de posturi.
10. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv
din care să rezulte că cererea de pretransferare în sesiunea 2012 a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.
*) Subsemnatul(a)
eliberat de Poliţia_
pe(la) postul / catedra:
Unitatea de învăţământ

, legitimat(ă) cu (B.I/C.I)
, OPTEZ, ca începând cu data

Post/catedra
(Nr. ore)

Data

Localitatea

Semnătura_

*) NOTĂ: Se completează după repartizare.
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seria
nr.
,
, să fiu pretransferat(ă)

Nr.
ACORDUL DE DETAŞARE AL INSPECTORATULUI
ŞCOLAR AL JUDEŢULUI / MUNICIPIUL BUCUREŞTI
(pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe)
Inspector şcolar general,

/_

2012

Verificat exactitatea datelor
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane,

Domnule Inspector Şcolar General,
(acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2012-2013)

Subsemnatul(a)

(iniţiala

tatălui)
,
,

născut(ă) la data de
COD NUMERIC PERSONAL:
cu

domiciliul

în

localitatea

,
strada
, 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
2012-2013,
pe/la
postul/catedra
de_
, de la (unitatea
de învăţământ)
, nr.

,

localitatea
.
, de la (unitatea de
,
, judeţul

1. Sunt titular(ă) pe/la postul/catedra de
învăţământ)
localitatea_
(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
promoţia

absolvire
a
postuniversitare_

,

cu

specializarea

ani (zi, seral, f.r., f.f., i.d.).

principală_

studiilor

, promoţia
3. Am obţinut definitivatul în anul_
, cu media
, gradul I în anul
, cu media

;

absolvent(ă)

, cu durata studiilor de
cu media de absolvire
, gradul II în anul
, doctoratul în anul

,
cu
al(a)

secundară
media de
cursurilor

ani, specialitatea
.
, cu media
, în specialitatea
.

4. La 1 septembrie 2011 am avut
ani întregi vechime în învăţământ.
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 01.09.2006 – 31.08.2012 am fost detaşat(ă) astfel:
- An şcolar 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la_
.
12

An şcolar 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la
.
- An şcolar 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la
.
- An şcolar 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la
.
- An şcolar 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la
.
- An şcolar 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de
de la
.
7. Anexez propunerea inspectorului şcolar de specialitate de a fi detaşat(ă) în anul şcolar 2012/2013 şi solicitarea
unităţii şcolare primitoare.
8. 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
9. Performanţele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat.
-

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul
unităţii de învăţământ unde sunt titular(ă):
1) acordul de detaşare al inspectoratului şcolar al cărui titular sunt (pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe);
2) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale, însoţit de documentele justificative;
3) copii legalizate de pe actele de studii şi foia matricolă;
4) acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
5) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
6) recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care am funcţionat în anul
şcolar 2011-2012;
7) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2012 (dacă este cazul);
8) adeverinţă de vechime în învăţământ;
9) copie de pe buletinul/cartea/adeverinţa de identitate;
10) adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă));
11) copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul).

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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Nr.

/_

2012

Acordul de detaşare al I.S.J./I.S.M.B.
Se certifică exactitatea datelor
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
provenite din alte judeţe, care solicită detaşare la cerere)
Viza Oficiului Juridic

Domnule Inspector Şcolar General,
(cerere de detaşare la cerere prin concurs specific)
Subsemnatul(a)

(inclusiv

iniţiala

tatălui)
, născut(ă) la data de

19

,

titular(ă) pe(la) postul (catedra) de
de la (unitatea de
învăţământ)
localitatea

,
, judeţul (sectorul)
, vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu 1 septembrie 2012 pe(la) un

post/o catedră publicat(ă) vacant(ă).
Menţionez următoarele:
I.
Am
domiciliul
în
localitatea_
, strada
TELEFON:_
; conform actului de identitate
de
;

,
nr.
seria

, bloc
nr.

judeţul
, ap.

(sectorul)
,
eliberat

COD NUMERIC PERSONAL

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

II

de

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

durata studiilor de
ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia
de stat (licenţă)/absolvire
, cu specializarea principală_

,
cu
, cu media la examen ul

,
.

(1)

secundară

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; fără
frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia
, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
cu
specializarea
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de

P

,

P

,

P

,

P

,

P

,

P

,

semestre (1)

- Studii academice postuniversitare cu durata de

semestre (1)

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de

semestre (1)

- Masterat în sistem postuniversitar
- Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de

semestre (1)
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- 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 în domeniul ( 1)

P
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_
GRADUL II cu media_
; GRADUL I cu media
DIDACTIC I în anul
, în specialitatea
obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT

CATEGORIA (pentru antrenori)

,

; am DEFINITIVATUL cu media
;
; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL
; GRADUL DIDACTIC I
în specializarea
P

,

P

,

în specializarea

IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2009/2010
şi în anul şcolar 2010/2011

;
.

P_
,
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul
parţial din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru a nul
şcolar 2010-2011 şi calificativul parţial din anul şcolar 2011-2012.
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.1. În perioada 01.09.2009 – 31.08.2011, am desfăşurat următoarea activitate metodică:
la nivelul şcolii(2) P
,
, judeţului (municipiului Bucureşti) (3) P
,
; la nivel naţional(3)
P
(3)
,
; la nivel internaţional P
,
.
NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea
metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2010-2011.
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.
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 p ro gr a me şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; P
,
 Elaborarea de ma nuale şco lar e aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; P ,
 Elaborarea de mo no gr afi i / luc r ăr i ştiinţi fic e înregistrate ISBN;
P
,
 Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
 Elaborarea de ar tico le şi stud ii d e sp ec ialitate , publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau
naţional, înregistrate cu ISSN;
P
,
 Elaborarea de că r ţi în d o me ni ul e d uca ţio nal / d e sp ec iali tate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;
P
,
 Elaborarea de mij lo ac e d e înv ăţă mâ nt omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
P
,
V.3. Activi tăţi d esfă ş ur ate în ca d r ul p r o gr amelo r d e r efo rmă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât
cele punctate anterior;
P
,
V.4. Acti vităţi d es făş ur ate î n c ad r ul p r o gr ame lo r d e fo r mar e co ntin uă acreditate de Centrul Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă;
P
,
V.5. Activ ităţi d es făş ur ate p r in Casa Co r p ului Did ac tic , în cadrul programelor de formare continuă, aprobate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council,
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ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu
adeverinţa/certificat/diplomă.
P
,
VI. La 01.09.2011 am avut:
ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).
P
,
TOTAL PUNCTAJ:

VII. Criteriile social – umanitare (Da / Nu): a)

P

b)

c)

d)

VIII. În perioada 01.09.2006 – 31.08.2012 am fost detaşat(ă) astfel:
- An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la
- An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la
- An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la
- An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la_
- An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la
- An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului
de
de la

e)

,

f)

.

la postul/catedra
.
la postul/catedra
.
la postul/catedra
.
la postul/catedra
.
la postul/catedra
.
la postul/catedra
.

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 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.
NOTĂ. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/detaşat şi eventual se
recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către inspectorul
şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.
ANE X EZ ÎN U RMĂTO AR E A ORD IN E
(în dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă),
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificate le
de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativel e
acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2009/2010 şi 2010/2011 (conform fişei de evaluare) şi
calificativul parţial pentru anul şcolar 2011-2012 (dacă este cazul).
6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele
justificative.
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, autentificate de conducerea
unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de
reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul
programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca
titular(ă)/detaşat(ă).
9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor,
autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2012 (dacă este cazul);
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11. Adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte
vechimea la catedră.
12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. 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.
*) Subsemnatul(a)
nr.
septembrie 201 2, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul / catedra:
Unitatea de învăţământ

, legitimat(ă) cu (B.I/C.I)
seria
, eliberat de Poliţia_ , OPTEZ ca începând cu 1

Post/catedra (Nr. ore)

Data

Localitatea

Semnătura

*) NOTĂ: Se completează după repartizare.
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Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.4472/14.06.2012
Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ,
referitor la cadrele didactice care au solicitat consimţământul pentru pretransfer pe un post
didactic/catedră vacant(ă)
RAPORT

Subsemnatul
, profesor titular la catedra de
, preşedinte al comisiei de
mobilitate a personalului didactic din
, localitatea
, judeţul
,
numit prin decizia nr.
/
, împreună cu
şi
membrii ai comisiei, am
desfăşurat în perioada
următoarele activităţi:
 am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre
didactice titulare care au solicitat consimţământul pentru pretransfer pe un post didactic/catedră
vacant(ă) din unitate;
 am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi
post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Au depus solicitări un număr de cadre didactice, după cum urmează:
1. Doamna/domnul
cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de
de la
localitatea
judeţul
, cu specializările
, pentru
postul/posturile/catedra/catedrele
;
2..................................................................................................................................................
În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:
 Propunem acordarea consimţământului pentru pretransferul pe postul didactic/catedra de
din unitate pentru doamna/domnul
cadru didactic titular pe/la postul
didactic/catedra de _
de la
_, localitatea
, judeţul
,
cu
specializările
, din următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriul
şi are punctajul
.
 Propunem neacordarea consimţământului pentru pretransferul pe postul didactic/catedra de
din unitate pentru doamna/domnul
cadru didactic titular pe/la postul
didactic/catedra de _
de la
_, localitatea
, judeţul
,
cu
specializările
, din următoarele motive:
………………………

PREŞEDINTE

MEMBRI
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Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4472/14.06.2012
1. Model de acord emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul prin consimţământ
între unităţile de învăţământ

(Antetul unităţii)
Nr.

/

Către
Domnul/doamna
( adresa de domiciliu, conform documentelor anexate în dosar)

Urmare a solicitării dumneavoastră nr.
/
referitoare la pretransferul prin consimţământ
între unităţile de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitatea noastră de învăţământ;
În baza adresei nr.

/

, anexată solicitării dumneavoastră, prin care conducerea/conducerile
îşi exprimă acordul pentru pretransferul dumneavoastră
(unitatea/unităţile de învăţământ în care cadrul didactic este titular)
prin consimţământ între unităţile de învăţământ;
Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă că îndepliniţi
condiţiile legale şi vă încadraţi în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului solicitat;
Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al
din data de
. .
a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii, de acordare
a consimţământului privind pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2012 pe postul
didactic/catedra vacant(ă) de
(disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) , formată dintr-un număr de
ore ( ore TC+CDL şi __ ore opţionale) publicat(ă) de unitatea noastră, având codul
.
Prezenta comunicare va fi ataşată solicitării pe care o veţi depune în atenţia comisiei judeţene/a
municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru
soluţionarea cererilor de pretransfer în şedinţă publică.

DIRECTOR

19

2. Model de adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru pretransfer
prin consimţământ între unităţile de învăţământ
(Antetul unităţii)
Nr.
/
Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti
În atenţia preşedintelui Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar
Prin prezenta vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al ……………………..
din data de .
.
a/au fost analizată(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite
la nivelul unităţii de învăţământ, de acordare a consimţământului privind pretransferul prin consimţământ
între unităţile de învăţământ, începând cu 01.09.2012, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate
pentru următoarele cadre didactice, titulare în învăţământul preuniversitar:
1. Domnul/doamna
cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de
de la
judeţul/sector
, localitatea/Bucureşti, cu specializările
, pentru postul
didactic/catedra vacant(ă) de
formată dintr-un număr de
ore ( ore TC+CDL şi
ore
opţionale), nivelul
, regimul de mediu
, cu predare în limba
, publicat(ă) de unitatea noastră având codul
. În urma verificării documentelor ataşate
cererii, a rezultat faptul că domnul/doamna
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
pretransferat pe postul didactic/catedra menţionată anterior şi se încadrează în criteriile de selecţie.
2. ............................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi
legalitatea demersurilor efectuate şi a soluţiei validate de Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.
Anexăm, în copie, avizată ”conform cu originalul”:
- decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unităţii de
învăţământ;
- procesul-verbal încheiat în urma activităţilor desfăşurate de comisia de mobilitate a personalului
didactic din unitatea de învăţământ;
- propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice
selectate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
- procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al…………….în care au fost analizate
propunerile comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de
învăţământ;
- acordurile emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimţământ între unităţile de
învăţământ.

DIRECTOR
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