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DOAMNA DIRECTOR, 
 

(Cerere privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu 
gradul didactic I, în anul şcolar 2022-2023, conform art. 8 alin. (15)1 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) 
 
 

 

Subsemnatul/subsemnata,_______________________________________________________________________ ,  

CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , profesor titular al unităţii de învăţământ ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

în baza Deciziei ISJ Dolj nr.___________ din data de__________________ pe postul/la catedra de: 

_____________________________________________________________________________________________,  

cu o vechime în învăţământ, la data de 01.09.2022, de ______ ani şi am obţinut gradul didactic ______________, 

vă rog să-mi aprobaţi reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore pe săptămână, în anul 

şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 8 alin. (15) 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. 

Extras din art. 262 /Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) şi e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de 
peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat. 

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului şcolii. 
(6) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora 

sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) şi e). 

 
Data:________________ 

Semnătura,_____________________ 
 

Termene de depunere: (15-18 ianuarie 2022); (30 august – 3 septembrie 2022 pentru cei care şi-au modificat titulatura în cadrul etapelor de mobilitate, sesiunea 2022, precum 
şi pentru personalul didactic de predare care desfăşoară activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserției profesionale a cadrelor didactice). 
                                                        
1 Art. 8 alin.(15) Cererile privind reducerea normei didactice de predare de către personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de 

ani şi cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun, de 

regulă, la unităţile de învăţământ, în perioada constituirii normei didactice de predare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 30 

august-5 septembrie 2022 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare  din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi de către personalul didactic de predare care desfăşoară activitate de mentorat pentru asigurarea 

formării iniţiale şi a inserției profesionale a cadrelor didactice. Orele eliberate se ocupă numai pe perioadă determinată în  etapele ulterioare ale mobilităţii 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. După începerea cursurilor, consiliile de 

administraţie din unităţile de învăţământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare a  cadrelor didactice, în condiţiile art. 262 alin. (4) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul inspectoratului şcolar. 


