
Pe dosar (de carton, cu şină) se trece:  

- etapa de mobilitate: PLATA CU ORA 

- nume şi prenume cadru didactic: _______________________________________________________ 

- unitatea/unităţile unde este în anul scolar 2018-2019: _______________________________________ 

- disciplina/disciplinele pe care își desfășoară activitatea: _____________________________________ 

- gradul didactic: ______________________ 

- localitatea de domiciliu: ____________________ 

- nr. telefon cadru didactic: ____________________________ 

- statut cadru didactic (titular, asociat, pensionar): _________________________________ 

 

ÎN DOSAR: 

Anexez, în copie, următoarele acte, în original, respectiv în copie, autentificate de conducerea unităţii de 

învăţământ la care sunt titular(ă)/detaşat(ă)/am funcționat în anul școlar 2017-2018 sau angajator 

(după caz)**:  
 

- Cererea tip (pag 117-119, Metodologie) 

 

- copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care 

funcţionez ca titular(ă);  

- copii ale diplomei/diplomelor de studii şi foii matricole/foilor matricole/suplimentelor la diplomă;  

- copii de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este 

cazul);  

- copie de pe documentele/certificatele privind pregătirea psihopedagogică;  

- adeverinţe/adeverinţă privind calificativele din ultimii doi ani şcolari încheiați 2016-2017 și 2017-2018 în 

care am desfăşurat activitate didactică (calificativul parţial pentru anul şcolar 2018-2019, pentru absolvenţii 

promoțiilor 2018, 2017 şi debutanții în al doilea an de activitate), în original;  

- adeverința privind calitatea de angajat cu contract individual de muncă (pentru solicitanţii angajați), 

în original;  

- copie a deciziei de pensionare (pentru solicitanţii care au intrat în posesia ei);  

- cuponul de pensie din luna precedentă (pentru cadrele didactice pensionate);  

- copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;  

- acordul unităţii de învăţământ/instituţiei pentru a funcţiona în sistemul plata cu ora în anul şcolar 2019-2020, 

în original;  

- adeverinţă medicală din care să reiasă faptul că sunt apt(ă) pentru învăţământ (pentru cadrele didactice 

associate sau pensionate), în original;  

- copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;  

- curriculum vitae, în original, însoţit de copii ale actelor doveditoare privind activitatea ştiinţifică şi 

metodică.  

 

**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest 

caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.. 

 

Notă: - nu se avizează dosarele incomplete, cu cererile necompletate în câmpurile obligatorii sau care nu 

respectă ordinea cerută!!! 

 

 


