
 

 

 

DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR 

(Cerere de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta 

de 65 ani, raportată la data de 1 septembrie 2019) 

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________, născut (ă) la data de 

__________, CNP __________________, posesor al BI/CI  seria ______, nr. _________, eliberat 

(ă) de _____________________, cu domiciliul stabil în _________________________, str. 

______________________, nr. ___, bloc ___, scara ___, etaj ___, ap. __, telefon fix / mobil 

________________, TITULAR pe/la postul/catedra de _______________________________ de 

la (unitatea unităţile de învăţământ) ___________________________________________, 

conform OMEN / deciziei ISJ Prahova / dispoziţiei de repartizare nr. ________ din anul _______, 

vă rog să îmi aprobaţi, începând cu 1.09.2019, MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE CA TITULAR, 

după împlinirea vârstei de 65 ani, la aceeaşi catedră  completă / acelaşi post pe care o (îl) deţin. 

Solicit continuarea activităţii ca titular după împlinirea vârstei de pensionare în 

conformitate cu prevederile art. 28, alin.4-7 din Metodologia cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N.                       

nr. 5460/2018, modificată și completată . 

 

Menţionez următoarele; 

I. Am gradul didactic I/ titlul științific de doctor, au efectuat stagiul minim de 

cotizare  şi, în anul 2019-2020 , solicit pentru ________ dată continuarea 

activităţii ca titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

II. Precizez că împlinesc vârsta de 65 de ani anterior datei de 01 septembrie 2019, 

respectiv la data de _______________ . 

III. Am obținut calificativul ”Foarte bine ” și nu am fost  sancționat disciplinar 

în ultimii 5 ( cinci) ani școlari încheiați. 

IV. Cunosc prevederile legale potrivit cărora, hotarârea de menţinere ca titular peste 

vârsta de pensionare poate fi revocată în cazul reducerii numărului de ore la 

disciplina pe care o predau. 

V. Până la împlinirea vârstei de pensionare am desfăşurat o activitate profesională 

deosebită, dovedită prin: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

     Data ______________     Semnătura________________ 

 

 

Am verificat şi confirm exactitatea datelor din această cerere. 

Director,       Secretar (şef), 

Numele şi prenumele ____________________                 Numele şi prenumele __________________ 

Semnătura______________     Semnătura______________  

 

 

Anexez, în următoarea ordine: 

 

1. Copia documentului de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de 

învăţământ la care funcţionez ca titular, autentificată de conducerea unităţii. 

2. Copia certificatului de obţinere a gradului didactic I/ titlul de doctor. 

3. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară cu personalitate juridică din care reies 

următoarele date: numele, prenumele, data naşterii, calitatea de titular şi nr. ore          

( TC+CDS) la catedra deţinută, vârsta la 1.09.2019, gradul didactic, numărul de 

continuităţi aprobate, vechimea în muncă şi în învăţământ. 

4. Adeverință din care rezultă calificativul ”Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari 

încheiați. 

5. Adeverință din care rezultă că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani 

școlari încheiați. 

 

 

 

Notă:   Perioada de depunere a cerereii la secretariatul unităţii de învăţământ 

cu personalitate juridică este până la 28.01.2019 


