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PROCEDURA 
MOTIVAREA ABSENŢELOR  ELEVILOR 
LICEULUI TEORETIC “HENRI COANDĂ” 

 
 

SCOP 

Scopul procedurii este de a stabili cadrul metodologic  și acțional de motivare a absențelor de la 

orele de predare-învățare. 

 

DOMENIUL DE APLICARE 

Se aplică tuturor elevilor care absentează de la cursuri din motive medicale sau pentru situații 

personale, familiale deosebite. 

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

• SR EN ISO 9000:2001. Sisteme de management al calității. Principii de bază și vocabular. 

• SR EN ISO 9001:2001. Sisteme de management al calității. Cerințe. 

• SR EN ISO 9004:2001. Sisteme de management al calității. Ghid pentru îmbunătățirea performanțelor. 

•  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Ordinul 

ME nr. 4183 / 04.07.2022 ). 

•    Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare. 
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DEFINIȚII/PRECIZĂRI (Cf. art. 94 , 95 din ROFUIF)    

(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifica de către cadrul didactic, care consemnează, în mod 

obligatoriu, fiecare absenţă. Absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este 

prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie. 

   (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, în ziua prezentarii actelor justificative. 

   (3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative 

pentru absenţele copilului sau. 

   (4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţa eliberată 

de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţa/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost 

internat. Actele medicale trebuie sa aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în 

evidenta fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

   (5) În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei 

discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului 

legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de 

învăţământ. 

   (6) Învăţătorul/Profesorul pentru învăţământul primar/Profesorul diriginte păstreaza la sediul unităţii 

de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar, actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, 

prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului. 

   (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
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   (8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

    (9) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor 

sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, 

directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente 

şi la competitţi de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

   (10) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, 

regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

 

RESPONSABILITĂȚI 

● Învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte răspunde de motivarea 

absențelor și de păstrarea actelor justificative la portofoliul dirigintelui până la sfârșitul anului 

școlar. 

● Medicul școlar răspunde de vizarea documentelor medicale pe baza cărora se solicită motivarea 

absențelor. 

● Învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte răspunde de 

înregistrarea cererilor de învoire în registrul de procese verbale al Consiliului clasei. 

● Directorul adjunct desemnat răspunde de avizarea cererilor de învoire a elevilor pentru situații 

personale, familiale deosebite, înainte de motivarea absențelor. 
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● Directorul școlii răspunde de verificarea periodică, prin eșantionare a documentelor de motivare 

a absențelor, păstrate de învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 

al clasei. 

● Membrii Comisiei de monitorizare a frecvenței elevilor răspund de verificarea periodică, prin 

eșantionare a documentelor de motivare a absențelor, păstrate de învăţătorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte al clasei. 

 

CONȚINUTUL PROCEDURII 

I. MOTIVAREA ABSENȚELOR DIN CAUZE MEDICALE: 

● Pasul 1: În termen de 7 zile calendaristice de la revenirea la școală, părintele/reprezentantul legal 

(în cazul elevilor minori) sau elevul (dacă este major) prezintă, la cabinetul medical școlar, actele 

medicale pe baza cărora se solicită motivarea absenţelor, care sunt, după caz: adeverinţă eliberată 

de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară 

în care elevul a fost internat.  

● Pasul 2:  Actele medicale sunt vizate la cabinetul medical școlar. 

● Pasul 3: Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor medicale justificative (în termen de 7 zile 

calendaristice de la revenirea la școală), vizate de medicul școlar. 

● Pasul 4: După motivarea absențelor, dirigintele păstrează actele justificative până la finalul anului 

școlar la portofoliul dirigintelui, scanate în foldere/module. 
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● Pasul 5: Dirigintele are obligația de a prezenta documentele justificative privind motivarea 

absențelor elevilor, la cerere, directorului școlii sau responsabilului Comisiei de monitorizare a 

frecvenței elevilor. 

 

II. MOTIVAREA ABSENȚELOR DIN MOTIVE PERSONALE: 

● Pasul 1:  

➢ În limita a 40 ore de curs/an școlar, grupate în 6 zile de cursuri (nu mai mult de 2 

zile/modul, indiferent de numărul orelor), părintele/reprezentantul legal (în cazul elevilor 

minori) sau elevul (dacă este major) poate solicita personal dirigintelui învoirea elevului 

pentru situații personale, familiale deosebite. În acest caz, în termen de maxim 7 zile 

calendaristice de la revenirea la școală,  acesta depune o cerere adresată învăţătorului/ 

profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei (ANEXA 1 și ANEXA 

2). 

➢ Din cele 40 ore de curs/an școlar, 4 ore pot fi motivate pe bază de referat nominal, 

înaintat de profesorul diriginte, pentru situații cauzate de urgențe medicale, comunicate 

în timp real acestuia (ANEXA 3). 

● Pasul 2: Cererile vor fi semnate de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte care confirmă conformitatea acestora (încadrarea în cele 6 zile  de 

curs/an școlar ce pot fi motivate prin cereri de învoire, dar nu mai mult de 2 zile/modul). 

● Pasul 3: Cererile vor fi depuse la Biroul de Relații cu Publicul de către învăţătorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru înregistrare. 

● Pasul 4: Cererile înregistrate vor fi aprobate de către directorul adjunct al unităţii, desemnat în 

acest sens prin fișa postului/notă de serviciu. 
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● Pasul 5: Conform cererilor aprobate, absențele vor fi motivate de către învăţătorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte. 

● Pasul 6: După motivarea absențelor, dirigintele păstrează actele justificative până la finalul anului 

școlar la portofoliul dirigintelui, scanate în foldere/module. 

● Pasul 7: Dirigintele are obligația de a prezenta documentele justificative privind motivarea 

absențelor elevilor, la cerere, directorului școlii sau responsabilului Comisiei de monitorizare a 

frecvenței elevilor. 

 

III. MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA CANTONAMENTE ŞI LA COMPETIŢII 

SPORTIVE DE NIVEL LOCAL, JUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL: 

 

● Pasul 1: Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar,  profesorii-antrenori 

din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, directorii cluburilor sportive 

şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau ai conducerilor structurilor naţionale sportive, pot solicita 

motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, 

judeţean, regional, naţional şi internaţional (ANEXA 4).  

● Pasul 2: Solicitările de motivare a absențelor elevilor care participă la cantonamente şi la 

competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional vor fi însoțite de calendarul 

competițional și vor fi depuse la Biroul de Relații cu Publicul pentru înregistrare de către 

învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte. 

● Pasul 3: Directorul adjunct desemnat desemnat în acest sens prin fișa postului/notă de serviciu 

aprobă solicitările de motivare a absențelor. 
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● Pasul 4: Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua ridicării cererilor aprobate de către directorul 

adjunct desemnat în acest sens. 

● Pasul 5: După motivarea absențelor, dirigintele păstrează actele justificative până la finalul anului 

școlar la portofoliul dirigintelui, scanate în foldere/module. 

● Pasul 6: Dirigintele are obligația de a prezenta documentele justificative privind motivarea 

absențelor elevilor, la cerere, directorului școlii sau responsabilului Comisiei de monitorizare a 

frecvenței elevilor. 

 

IV. MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE 

ȘCOLARE ORGANIZATE LA NIVEL LOCAL, JUDEŢEAN/INTERJUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL 

ŞI INTERNAŢIONAL CONFORM O.M. ÎN VIGOARE SAU LA MOBILITĂȚI ÎN CADRUL 

PROIECTELOR ERASMUS+ APROBATE ÎN L.T.H.C.: 

 

● Pasul 1: Profesorii îndrumători/însoţitori pot solicita prin cerere scrisă  motivarea absenţelor 

elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional (ANEXA 5).  

● Pasul 2: Solicitările de motivare a absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile 

şcolare organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional sau la 

mobilități în cadrul proiectelor Erasmus+ aprobate în L.T.H.C. vor fi depuse la Biroul de Relații cu 

Publicul pentru înregistrare de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte (ANEXA 6). Solicitările de motivare a absenţelor pentru elevii care 
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participă la mobilităţile Erasmus+ vor fi însoţite de o copie a certificatului de participare a elevului 

la mobilitate. 

● Pasul 3: Directorul adjunct desemnat desemnat în acest sens prin fișa postului/notă de serviciu 

aprobă cererile de motivare a absențelor. 

● Pasul 4: Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua ridicării cererilor aprobate de către directorul 

adjunct desemnat în acest sens. 

● Pasul 5: După motivarea absențelor, dirigintele păstrează actele justificative până la finalul anului 

școlar la portofoliul dirigintelui, scanate în foldere/module. 

● Pasul 6: Dirigintele are obligația de a prezenta documentele justificative privind motivarea 

absențelor elevilor, la cerere, directorului școlii sau responsabilului Comisiei de monitorizare a 

frecvenței elevilor 

 
MONITORIZEAZĂ: 

● Director adjunct 
● Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor 

 
 
ELABORAT: CEAC 
 
 
APROBAT: CA/4.10.2022 
 
COPIA NR : 1 
 
Difuzat către: PROFESORII DIRIGINȚI AI LTHC 
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ANEXA 1 PO-20-MAE-R5 
CERERE MOTIVARE ABSENȚE - PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL- PENTRU ELEVII MINORI 
APROBATĂ ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ………....… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

DOAMNA/DOMNULE DIRIGINTE, 
 

Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________________, părinte/reprezentant legal al 

elevului (elevei)__________________________________________ din clasa __________,  Liceul Teoretic „Henri Coandă” , vă 

rog să aprobaţi motivarea absenţelor fiului meu/fiicei mele în ziua/zilele ____________________________. 

Motivul acestei solicitări este următorul: 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Semnătură  părinte/reprezentant legal al elevului (elevei)                                                                        Data                                                                                                                      
       ____________________________________                                                                                ________________ 
 

În urma discuţiilor purtate cu părintele/reprezentantul legal, analizând situaţia, prezentată consider că motivele 

invocate sunt reale, obiective şi întemeiate şi propun motivarea absenţelor. 

MODULUL  NR._________ 

Nr. de zile __________ pentru care a mai solicitat motivarea absenţelor în acest modul. 

Nr. de zile __________ pentru care a mai solicitat motivarea absenţelor în acest an şcolar. 

NOTĂ: Prezenta cerere se prezintă profesorului diriginte în termen de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului 

și se înregistrează de către diriginte în ziua prezentării acesteia de către elev.  

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 
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ANEXA 2 PO-20-MAE-R5 
CERERE MOTIVARE ABSENȚE - ELEV MAJOR 
APROBATĂ ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ……....…… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

DOAMNA/DOMNULE DIRIGINTE, 
 

Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________ elev(ă) în clasa ______________,  la 

Liceul Teoretic „Henri Coandă” , vă rog să-mi aprobaţi motivarea absenţelor în ziua/zilele _________________________ . 

Motivul acestei solicitări este următorul: 

______________________________________________________________________________________________________ 
   
  Semnătura elevului (elevei)                                                                          Data                                                                                                                        
       ____________________________________                                                                ________________ 
 

În urma discuţiilor purtate cu elevul (eleva), analizând situaţia prezentată, consider că motivele invocate sunt reale, 

obiective şi întemeiate şi propun motivarea absenţelor. 

MODULUL  NR._________ 

Nr. de zile __________ pentru care a mai solicitat motivarea absenţelor în acest modul. 

Nr. de zile __________ pentru care a mai solicitat motivarea absenţelor în acest an şcolar. 

 

NOTĂ: Prezenta cerere se prezintă profesorului diriginte în termen de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului 

și se înregistrează de către diriginte în ziua prezentării acesteia de către elev.  

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 
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ANEXA 3 PO-20-MAE-R5 
REFERAT MOTIVARE ABSENȚE - DIRIGINTE,  
APROBAT ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ………....… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

REFERAT, 
 

Subsemnatul/subsemnata, ________________________________, profesor diriginte al clasei ____________, solicit 

motivarea unui număr de _________absenţe, în data de _____________, intervalul orar ____________. 

Motivul acestei solicitări este următorul: 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 

În urma discuţiilor purtate cu părintele/reprezentantul legal/elevul major, analizând situaţia, prezentată consider că 

motivele invocate sunt reale, obiective şi întemeiate şi propun motivarea absenţelor. 

MODULUL  NR._________ 

Nr. de absenţe __________ pentru care am mai solicitat motivarea absenţelor în acest modul. 

Nr. de zile __________ pentru care am mai solicitat motivarea absenţelor în acest an şcolar. 

 

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 

 
 

 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

CRAIOVA, DOLJ 
 

 

   

 

   

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

 

ANEXA 4 PO-20-MAE-R5 
CERERE MOTIVARE ABSENȚE - ELEVI MINORI/MAJORI PENTRU PARTICIPAREA LA CANTONAMENTE ŞI                            COMPETIŢII 
SPORTIVE1 
APROBATĂ ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ….......……… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

DOAMNA/DOMNULE DIRIGINTE, 
 

Subsemnatul/subsemnata, _____________________________________, director club sportiv/asociaţie 

sportivă_______________________________________________, vă rog să aprobaţi motivarea absenţelor elevului (elevei) 

___________________________________din clasa ____________________, în perioada______________________, în 

vederea participării la cantonamentul/competiţia sportivă ________________________________________, 

faza_________________, derulată în ________________. Menţionez că elevul (eleva) practică sportul__________________. 

  
Semnătura director club sportiv şcolar/asociaţie sportivă                                                            Data                                                                                                                      

        ____________________________________                                                                 ________________ 
                Ştampila clubului sportiv/asociaţiei sportive 

 

NOTĂ:  

1. Prezenta cerere se prezintă profesorului diriginte în termen de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului și se 

înregistrează de către diriginte în ziua prezentării acesteia de către elev. 

2. Prezenta cerere va fi însoţită de o copie a calendarului competiţional. 

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 

                                                           
1 Cerere completată de directorul CSS/asociației sportive 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

CRAIOVA, DOLJ 
 

 

   

 

   

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

 

ANEXA 5 PO-20-MAE-R5 
CERERE MOTIVARE ABSENȚE -  ELEVI MINORI/MAJORI PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADE,  CONCURSURI ŞCOLARE2 
APROBATĂ ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ….......……… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

DOAMNA/DOMNULE DIRIGINTE, 
 

Subsemnatul/subsemnata, _____________________________________, profesor de __________________, vă rog 

să aprobaţi motivarea absenţelor elevului (elevei), ___________________________________, din clasa 

____________________, în perioada______________________, în vederea participării la olimpiada/concursul şcolar, 

________________________________________, faza_________________. 

  
Semnătura profesorului coordonator                                                                                       Data                                                                                                                      

        ____________________________________                                                                 ________________ 
 

 

NOTĂ:  

1. Prezenta cerere se prezintă profesorului diriginte în termen de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului și se 

înregistrează de către diriginte în ziua prezentării acesteia de către profesorul coordonator. 

2. Prezenta cerere va fi însoţită de o copie a O.M. privind lista olimpiadelor și concursurilor, precum și a 

competițiilor/concursurilor cultural – artistice. 

 

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 

                                                           
2 Cerere completată de profesorul coordonator 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

CRAIOVA, DOLJ 
 

 

   

 

   

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

 

ANEXA 6 PO-20-MAE-R5 
CERERE ÎNVOIRE ELEVI MINORI/MAJORI PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITĂŢI ERASMUS+3 
APROBATĂ ÎN CA DIN 04.10.2022 
  
                                                                                                                                 APROBAT,   Director adjunct, 
Nr. ….......……… din …… / …… / …………                                                                Prof. Claudia Ivaşcu                        
      
 

DOAMNA/DOMNULE DIRIGINTE, 
 

Subsemnatul/subsemnata, _____________________________________, profesor coordonator al proiectului 

Erasmus+, cu titlul, __________________________________________________________________________________,  

implementat de Liceul Teoretic „Henri Coandă” , vă rog să aprobaţi motivarea absenţelor elevului (elevei), 

___________________________________, din clasa ____________________, în perioada______________________, în 

vederea participării la mobilitatea cu titlul ________________________________________, derulată în 

oraşul/ţara________________. 

  
Semnătura profesorului coordonator                                                                        Data                                                                                                                      

       ____________________________________                                                                ________________ 
 

 

NOTĂ:  

1. Prezenta cerere se prezintă profesorului diriginte în termen de 7 (șapte) zile de la reluarea activității elevului și se 

înregistrează de către diriginte în ziua prezentării acesteia de către profesorul coordonator al proiectului Erasmus+.  

2. Prezenta cerere va fi însoţită de o copie a certificatului de participare a elevului la mobilitatea Erasmus+. 

Alte observaţii:  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRIGINTE, DATA:                

Nume şi prenume: _____________________        _______________ 

Semnătura: ___________________________ 

                                                           
3 Cerere completată de profesorul coordonator 


