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Model - Adresă prin care ISJ MH este înştiinţat referitor la hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ  privind aprobarea/respingerea 
solicitărilor de menţinere în activitate, ca titular în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2017-2018. 

 
ANTETUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 
 

 

Nr. ___________ /_______2017 
 

 
Către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinți  
În atenţia preşedintelui Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic 

 
Prin prezenta vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al (unitatea de învăţământ) 

______________________________________ din data de __.___._____, au fost analizate solicitările cadrelor didactice titulare ale 
unităţii, referitoare la menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2017-2018, după 
împlinirea vârstei de pensionare, şi s-au hotărât următoarele: 
  
1. Domnului/doamnei _____________________________ i-a fost VALIDATĂ solicitarea de menţinere în 
activitate pe/la postul didactic/catedra vacant(ă) de _______________________________________ format(ă) 
dintr-un număr de ___ ore ( din care: ___ ore TC+CDL şi ___ ore opţionale).  
2. ............................................................................................................................................................  
 
3. Domnului/doamnei _____________________________ nu i-a fost validată menţinerea în activitate pe/la 
postul didactic/catedra vacant(ă) de _______________________________________ format(ă) dintr-un număr de 
___ ore ( din care: ___ ore TC+CDL şi ___ ore opţionale). 
  
În urma analizei efectuate a rezultat faptul că domnul/doamna __________________________________ nu 
îndeplineşte condiţiile legale pentru menţinerea ca titular peste vârsta de pensionare/ reîncadrare în funcţia de 
personal didactic, din următoarele motive: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

4. ............................................................................................................................................................  
 
În conformitate cu prevederile art. 28 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMECS nr. 5739/14.11.2016, ne asumăm 
întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi legalitatea hotărârilor Consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ.  
 
Anexăm, în copie, certificată „conform cu originalul”:  
- procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al unităţii în care au fost analizate şi validate solicitările de 
menţinere ca titular peste vârsta de pensionare;  

- adresele prin care s-au comunicat solicitanţilor hotărârile consiliului de administraţie al unităţii (acord/refuz); 
- dosarele cadrelor didactice cu solicitările de menţinere ca titulari şi documentele doveditoare anexate de aceştia. 
 
Director, 
__________________ 
        Secretar, 
        ________________  

 


