Cerere de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată la nivelul unităţii titularului – se
înregistrează la secretariatele unităților de învățământ în perioada 15 – 26 ianuarie 2018
______________________________________________
(Unitatea de învăţământ)
Nr. _________ /__________ 2018
Consiliul de Administrație
Data ________________________
Rezoluția ____________________
Director _____________________

Doamnă / Domnule Director,

Subsemnatul(a) ______________________________________________________________,
(numele, iniţiala tatălui, prenumele)

CNP

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

cu

domiciliul

în

localitatea

____________________________________________, judeţul ____________________________,
strada _____________________________________ nr. ______, bloc ______, scara ___, ap. ____,
telefon _____________________, posesor al BI/CI seria ______, nr. ______________________,
eliberat(ă) de _____________________________________, la data de ______________________,
titular pe postul / catedra de _________________________________________________________
de la unitatea de învăţământ ________________________________________________________,
vă

rog să

îmi

aprobaţi

COMPLETAREA

NORMEI

DIDACTICE

PE

PERIOADĂ

NEDETERMINATĂ începând cu 01.09.2018, cu _____ ore disciplina ______________________.
Prezint următoarea situaţie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic 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, forma de învățământ (zi, seral, FR, ID) ______, promoţia ______ cu specialitatea principală
___________________________________, secundară _________________________________.
b) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic 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, forma de învățământ (zi, seral, FR, ID) ______, promoţia ______ cu specialitatea principală
___________________________________, secundară _________________________________.

c) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic 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, forma de învățământ (zi, seral, FR, ID) ______, promoţia ______ cu specialitatea principală
___________________________________, secundară _________________________________.
2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri
postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare), după cum urmează:
a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ________________________________________,
cu specializarea __________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, FR, ID) promoţia ____________
b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ________________________________________,
cu specializarea __________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, FR, ID) promoţia ____________
c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ________________________________________,
cu specializarea __________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, FR, ID) promoţia ____________
RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi DECLAR că voi suporta consecinţele
legale dacă am comunicat date eronate.

Semnătura____________

Data ____________

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2018-2019 aprobată prin OMEN nr. 5485/2017, în perioada 26 februarie – 2 martie 2018
voi susține inspecție specială la clasă la disciplina ______________________________________
conform programării realizate de comisia județeană de mobilitate și, în conformitate cu prevederile
art. 4 alin. (7) din Metodologia-cadru, pentru a beneficia de completarea normei pe perioadă
nedeterminată, nota minimă de promovare a inspecției speciale este 7 (șapte).

Semnătura____________

Data ____________
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