INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

CERERE PENTRU MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE
ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de 65 de ani, raportată la data de 1 septembrie 2022
Nr. ___________ /_______2022

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

DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/subsemnata, ________________________________________________________________________ ,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , cadru didactic titular(ă) în baza Deciziei ISJ
_______________________ 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) :
Nr.
crt.

Nivel studii
Unitatea/Institutia la care (Medii / Studii de scurta durata / Superioare de lunga
durata Studii universitare de licenta-Ciclul I/ Studii
s-au efectuat studiile
universitare de masterat-Ciclul II/Postuniversitare)

Specializarea / Specializarile
(conform diplomei)

Forma de
invatamant Durata
(ZI / IF…) studiilor

vă rog să-mi aprobaţi menţinerea în activitate în anul şcolar 2022-2023, ca titular, în funcţia didactică peste vârsta
de 65 de ani, pe postul didactic/catedra de mai sus, în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin
Ordinul Ministrului Educației nr. 5.578/2021.

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043
Email and Social media (QR code):

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova
”Aici construim împreună viitorul!”

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

Menţionez următoarele:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Am domiciliul în localitatea ________________, adresa ________________________, telefon ___________.
M-am născut la data de: _______________________.
La data de 01.09.2022 am vărsta de ______ ani, ______ luni.

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 ________.
În ultimii 5 ani am obținut calificativele ____________________________________________________.
În ultimii 5 ani am fost/nu am fost sancționat disciplinar.

* Cunosc prevederile metodologice conform cărora postul solicitat trebuie sa fie complet şi viabil în anul şcolar
2022-2023 şi nu face obiectul reducerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ (completare de normă, restrângere
de activitate, întregirea normei didactice – conf. prevederilor Metodologiei-cadru).
** Cererile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică până la data de 20
ianuarie 2022.
***Menținerea în activitate ca titular peste vârsta de 65 de ani, se solicită anual, până la 3 ani peste vârsta de
pensionare.
Data ________________

Cadru didactic
Nume si prenume / Semnătura,
__________________________

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043
Email and Social media (QR code):

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova
”Aici construim împreună viitorul!”

