
Cerere privind reîncadrarea în funcția didactică în anul şcolar 2020-2021 a personalului didactic pensionat 

care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit vârsta de 68 de ani (bărbați) 

respectiv 65 de ani (femei) – se depune la unitățile de învățământ până pe 9 iunie 2020 

 

Nr. _______ /_______ 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Data ______________________ 

Rezoluția __________________ 

Director ___________________ 

 

 

DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR,  

 

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) __________________________________________, 

CNP  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de ______________, pensionat (ă) 

pentru limită de vârstă începând cu data de _______________________, vă rog să-mi aprobaţi 

REÎNCADRAREA ÎN FUNCȚIA DIDACTICĂ, în anul şcolar 2020 – 2021, în conformitate cu 

prevederile art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 şi ale art. 80 alin. (2) din Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, 

aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Menţionez următoarele: 

I. Am fost pensionat(ă) pentru limită de vârstă din învăţământul preuniversitar în anul _________, 

conform deciziei de pensionare nr. ___________ din data ____________________ emisă de 

__________________________________________________.  

Anterior pensionării am fost  titular(ă) pe postul/catedra de ________________________________ 

de la  __________________________________________________________________________,  

                                       (ultima unitate de învăţământ anterior pensionării) 

localitatea __________________________________________, judeţul _____________________, 

conform ________________________________________________________________________. 

(actul de numire / transfer / repartizare) 

II. Am domiciliul în localitatea _________________________, judeţul _____________________, 

strada ____________________________________________________ nr. ______, bloc _______, 

ap. _______, telefon ___________________, conform BI/CI seria _______ nr. _______________ 

eliberat de ______________________________________________; 

III. Sunt absolvent(ă) a/al (Universitatea, Academia, Institutul, I.P. - 3 ani, Colegiul, Şcoala de 

maiştri, Şcoala postliceală, Liceul pedagogic) __________________________________________, 

Facultatea _______________________________________________________________________ 

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, universitare de lungă durată) 

____________________________________________________, cu durata studiilor de ______ ani 

(curs zi; seral; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă) ______________; promoţia ____________; 

cu media la examenul de stat (licenţă), de absolvire ________________, cu specializarea principală 

_______________________________, secundară ______________________________. 

După absolvirea învăţământului superior de lungă durată am absolvit: 

- Studii postuniversitare de specializare cu durata de ____ semestre ________________________  

- Studii academice postuniversitare cu durata de ____ semestre ____________________________ 

- Studii aprofundate de specialitate cu durata de ____ semestre ____________________________  

- Masterat în sistem postuniversitar ___________________________________________________  
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IV. Am dobândit GRADUL DIDACTIC I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU 

GRADUL DIDACTIC I în anul _______, în specialitatea _________________________________  

 

V. Prezint următoarea activitate didactică şi ştiinţifică, probată pe baza documentelor justificative 

anexate, în copie:                       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta 

consecinţele în cazul unor date eronate. 

 

Data ________________    Semnătura ____________________ 

 

 

ANEXEZ ÎN ORDINE (în dosar) următoarele acte certificate ”conform cu originalul” 

de directorul unității de învățământ în care am fost titular anterior pensionării: 

 

1. Copie de pe actul de numire / transfer / repartizare ca titular(ă) pe postul didactic de la ultima 

unitate de învăţământ, anterior pensionării 

2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) 

4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) 

5. Copii de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea 

numelui 

6. Decizia de pensionare 

7. Curriculum vitae însoțit de copii ale documentelor justificative privind activitatea didactică şi 

ştiinţifică 

8. Declaraţie pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care voi fi reîncadrat(ă) 

în funcția didactică. 

 


