
NUMAI pentru cadrele didactice detașate pe baza notei obținute la concursul național 
Se depune la unitățile de învățământ în perioada 3-12 aprilie 2018 

 
 
______________________________________  
(Unitatea de învăţământ unde se depune cererea)  
 Nr. ______/__________2018 

 

Consiliul de Administrație Aviz pentru detașare la cerere 
 

Data ______________________ ________________________________________ 
 

Rezoluţia __________________ (Unitatea de învățământ a titularului) 
 

Director _________________________________ 
 

Director ____________________  

 
 

 
 
 

Doamnă / Domnule Director, 
 

(cerere de continuitate pentru detașare la cerere
1
) 

 
Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) ________________________________________________________, 

născut(ă) la data de ___________________, în localitatea ________________________________________, 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în localitatea ____________________________, 

judeţul _______________________, strada _________________________________________ nr. _____, bloc 

_____, sc. _____, ap. ______, telefon ________________________ posesor al B.I./C.I. seria ______, nr. 

________________, eliberat(ă) de ____________________________, la data de ___________________, titular 

pe postul / catedra de _____________________________ de la ______________________________, vă rog să-

mi aprobaţi CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE în anul şcolar 2018-2019, pe postul didactic / 

catedra de __________________________________________________ cod _________  
 
de la ___________________________________________________________________________________  
 
localitatea ___________________________ în baza mediei de repartizare __________ obţ inute la 
concursul naţional sesiunea: 
 2017 




 2016 




 2015 (numai pentru învăţătorii / institutorii / profesorii pentru învăţământ primar detașați prin 
concurs național la 01.09.2015 la clasa pregătitoare, care în perioada 01.09.2015-
31.08.2018 au predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi) 




 2014 (numai pentru învăţătorii / institutorii / profesorii pentru învăţământ primar detașați prin 
concurs naționalla 01.09.2014 la clasa pregătitoare/ clasa I de început de ciclu primar, care 
în perioada 01.09.2014-31.08.2018 au predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi). 



 
Prezint următoarea situaţie: 

 
a) Am obţinut definitivatul în anul ________,  cu media ________, gradul II în anul ________, cu media  
 

________, gradul I în anul __________, cu media __________, doctoratul în anul __________, la 

specialitatea _________________________________________________________________________  
 
b) În anul școlar 2017-2018  
 am  fost  repartizat  prin  detașare  la  cerere  prin  concurs  2017  pe  postul  didactic/catedra  de 




______________________________________ de la _____________________________________ 




în conformitate cu Decizia ISJ MH nr. ______________ din ___________________________ 




 am beneficiat de continuitate pentru detașare la cerere prin concurs ___________ cu acordul Consiliului 
de Administraţie al _______________________________________________________ 




din data de ____________________, în conformitate cu Decizia ISJ MH nr. ______________ 


din ___________________________. 




c) În perioada  01.09.2008 – 31.08.2018 am fost detaşat(ă) astfel:  
- An  şcolar  2008-2009  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2009-2010  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de  
 

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2010-2011  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2011-2012  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2012-2013  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2013-2014  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2014-2015  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2015-2016  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2016-2017  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.   
- An  şcolar  2017-2018  detaşat(ă)  la  cerere  /  în  interesul  învăţământului  pe  postul  /  catedra  de   

__________________________________ de la _____________________________________________.  
 

 
Anexez prezentei cereri: 

 
1. Adeverința eliberată de ISJ MH din care reiese media de repartizare la concursul național 2017/ 

2016/ 2015/ 2014.  
 
2. Copii ale deciziilor de detașare la cerere/ în interesul învățământului pentru perioada 

01.09.2008 – 31.08.2018.  
 
 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta 
consecinţele legale dacă am comunicat date eronate. 
 

 
Data ____________ Semnătura ________________________ 

 

 
1
Acest tip de cerere se completează de:  

- cadre didactice titulare detașate la cerere în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, 

sesiunile 2017 şi/sau 2016, care au obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, 

au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, au 

calificativul/calificativele „Foarte bine” și mai au minimum jumătate de normă în specialitate.  
 
- învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar titulari, detașați la cerere la 01.09.2015, la 
clasa pregătitoare, în baza notei minimum 5 (cinci) obţinute la concursul de titularizare, sesiunea 2015, 
care în perioada 01.09.2015-31.08.2018 au predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi.  
 
- învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar titulari, detașați la cerere la 01.09.2014, la clasa 

pregătitoare/ clasa I de început de ciclu, în baza notei minimum 5 (cinci) obţinute la concursul de titularizare, 

sesiunea 2014, care în perioada 01.09.2014-31.08.2018 au predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi.  


