
Cerere de detaşare la cerere prin continuitate 
Nr. ___________ /_______2013 

 
Se certifică exactitatea datelor       
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 
__________________________________________ 
 
 
                     Viza Oficiului Juridic  
         _____________________________________ 
   

Domnule Inspector Şcolar General,  
 

 Subsemnatul(a) (inclusiv iniŃiala tatălui)_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________, născut(ă) la data de _____________19_____, titular(ă) pe(la) postul (catedra) 
de __________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unităŃile de 
învăŃământ)____________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
______________________________________________________________________________________________________, judeŃul (sectorul) 
__________________________________, vă rog să-mi aprobaŃi detaşarea la cerere prin continuitate  începând cu 1 septembrie 2013 pe(la) postul/ 
catedra publicat(ă) vacant(ă)/rezervat(ă)_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unităŃile de 
învăŃământ)_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, localitatea  
_________________________________________________________________________, judeŃul (sectorul) ______________________________. 
 MenŃionez următoarele: 
I. Am domiciliul în localitatea___________________________________________, judeŃul (sectorul) _________________________, strada 
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de identitate 
_____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;  
  
COD NUMERIC PERSONAL  
  
 
II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. 
ped.)_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ Facultatea 
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul 
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenŃă, ciclul II de studii universitare de masterat, 
universitare de lungă durată)_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani 
(curs zi; seral; fără frecvenŃă; învăŃământ la distanŃă), promoŃia ________, cu media la examenul de stat (licenŃă)/absolvire _________________, cu 
specializarea principală_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________, secundară 
_______________________________________________________________________________________________________________________.                                       
 
După absolvirea învăŃământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: 
• Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenŃă redusă; fără frecvenŃă; 
învăŃământ la distanŃă), promoŃia ________________, cu media la examenul de stat (licenŃă)/absolvire__________________, cu 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________      
• 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 sau în cadrul ciclului II de studii universitare ________________________________________________________                      
• Cursuri de perfecŃionare postuniversitare cu durata de _____semestre ____________________________________________________________  
• Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________   
• Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecŃionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre _______________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________      
• După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenŃă am absolvit studii postuniversitare  
în domeniul _________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________            
 
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; 
GRADUL I cu media _____________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea 
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obŃinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT  în 
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________                 

 
IV. CALIFICATIVUL obŃinut în anul şcolar 2010/2011__________________________________; 
şi în anul şcolar 2011/2012______________________________________________________ . 
         NOTĂ: a) Pentru absolvenŃii promoŃiei 2011 şi debutanŃii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-
2012 şi calificativul parŃial din anul şcolar 2012-2013. 
b) În cazul întreruperii activităŃii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care 
cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 

             

 
                  Luat în evidenŃa I.S.J./I.S.M.B. 

(pentru cadrele didactice titulare  provenite din alte judeŃe, 
care solicită detaşare la cerere prin continuitate) 

      



V. Rezultate obŃinute la concursurile de titularizare din 2011 şi/sau 2012: 
Concurs de titularizare 2011:          
Disciplina de examen 2011:_______________________________________________________________________________________________   
Nota la ex. scris din 2011:____________________________  
Proba practică 1 din 2011:________________________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 1 din 2011: ___________________ 
Proba practică 2 din 2011:________________________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice 2 din 2011: ___________________ 
Proba orală la limba de predare 1 din 2011: __________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limbă 1 din 2011: ___________________ 
Proba orală la limba de predare 2 din 2011: __________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limbă 2 din 2011: ___________________ 
Proba orală la limba de predare 3 din 2011: _________________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei de limbă 3 din 2011: ____________________ 
Concurs de titularizare 2012:          
Disciplina de examen 2012:_______________________________________________________________________________________________ 
Media de repart. cu inspecŃie:  _____________________________ . Media de repart. cu proba practică:_________________________________             
Media de repart. cu proba intensiv/bilingv: _________________________ 
Nota la ex. scris din 2012: ______________________________________           
Rezultatul la inspecŃie specială la clasă din 2012:____________________                    
Proba practică din 2012:__________________________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei practice din 2012: ______________________________ 
Proba limbă intensiv-bilingv din 2012: _______________________________________________________________________________________ 
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2012: ________________________ 
Proba orală la limba de predare 1 din 2012: __________________________________________________________________________________  
Rezultatul probei de limbă 1 din 2012: ____________________________ 
Proba orală la limba de predare 2 din 2012: ________________________ 
Rezultatul probei de limbă 2 din 2012: ____________________________ 

 
VI. În perioada  01.09.2007 – 31.08.2013 am fost detaşat(ă) astfel: 

- An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra                 
de  ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la_______________________________. 

- An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 

- An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra  
de ___________ ___________________de la _______________________________. 

- An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăŃământului  la postul/catedra  
de ______________________________ de la _______________________________. 
 

VII. Am luat cunoştinŃă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinŃele în cazul unor date eronate. 
 
Data________________                                   Semnătura____________________ 

 
 
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE  (în dosar): 

1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăŃământ la care funcŃionez ca titular(ă), autentificată de 
conducerea unităŃii de învăŃământ la care funcŃionez ca titular(ă)/detaşat(ă) 

 2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul  
3. Copie a certificatului de obŃinere a gradului didactic obŃinut în sesiunea 2012 (dacă este cazul)  
4. Acte doveditoare în situaŃia schimbării numelui (dacă este cazul)  
5. Aprecierea/aprecierile conducerii/conducerilor unităŃii/unităŃilor de învăŃământ la care funcŃionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte 
calificativele acordate de consiliul/consiliile de administraŃie pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare) şi calificativul 
parŃial pentru anul şcolar 2012-2013 (dacă este cazul) 
6. Acordul pentru detaşare la cerere prin continuitate în anul şcolar 2013-2014 al consiliului/consiliilor de administraŃie al unităŃii/unităŃilor de 
învăŃământ la care funcŃionez detaşat(ă) 
7. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, autentificată de conducerea 
unităŃii de învăŃământ la care funcŃionez ca titular(ă)/detaşat(ă) 
8. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 – 31.08.2013 (dacă este cazul) 
9. AdeverinŃa, eliberată de unitatea de învăŃământ la care funcŃionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră 
10. CandidaŃii din alte judeŃe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinŃă eliberată de inspectoratul şcolar al judeŃului respectiv din care să rezulte 
că cererea de detaşare la cerere prin continuitate a solicitantului în alt judeŃ a fost luată în evidenŃă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


