
Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/ 

pretransfer consimțit între unităţi de învăţământ 
 
 

Nr. / 2018 
 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) (inclusiv inițiala tatălui) _____________________________________________________ 

născut(ă) la fata de__/__/______, titular(ă) pe postul (catedra) de _______________________________ 

______________________________________________________________________________________

de la unitatea de învățământ____________________________________________________________ 

localitatea___________________, județul__________________, vă rog să-mi aprobați transferul pentru 

restrângere de activitate/pretransferul consimțit între unităţi de învăţământ, începând cu 1 septembrie 

2018 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă) de___________________________________ 

Menționez următoarele: 

Am domiciliul în localitatea__________________  județul________________ strada_______________ 

nr.___ bl.___, ap__   Telefon________________________, conform actului de identitate___ seria____ 

nr._________________, eliberat de _______________________, la data de ___/__/_______ 

COD NUMERIC PERSONAL  

II: Sunt   absolvent(ă)   al(a)   (Univ.,   Academiei,   Institutului,    I.P.-3    ani,    Colegiului,    Şc.    de    

maiştri,    Şc.    postliceale,    Lic. ped.)_____________________________________________________________________ 

Facultatea_______________________________________________, cu durata studiilor de_____ ani,  

(curs de zi, seral, fără frecvență, Învățământ la distanță) promoția _________, cu media la examenul de 

stat (licență)/absolvire_______________ cu specializarea 

principală__________________________________ 

______________________ secundară________________________________________________________ 

                       După absolvirea învățământului universitar de lungă durată/ciclul II de studii universitare  

de masterat am  absolvit: 

-Facultatea _______________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs de zi, 

seral,  

fără frecvență, Învățământ la distanță) promoția _______, cu media la examenul de stat (licență)/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 perfecționare postuniversitare cu durata de ___semestre 

-Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu  durata mai  mică de 3 semestre  

-Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecționare postuniversitară cu durata mai mică de  

3_semestre 

-După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare în domeniul  

  ___________________ 

        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    

obţinut   pe   bază   de   examene,   urmat   de   DOCTORAT în 

specializarea____________________________   CATEGORIA (pentru antrenori) în 

specializarea_______________________   

CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2015/2016 ________________;şi în anul şcolar 2016/2017 

_______________ . 

 

NOTĂ: a) Pentru absolvenții promoției 2017 şi debutanții în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parțial din anul şcolar 2017-
2018. 

b) Pentru absolvenții promoției 2016 şi debutanții în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul 
şcolar  
2016-2017 şi calificativul parțial din anul şcolar 2017-2018. 
c) În cazul întreruperii activității la catedră, în perioada ultimilor doi ani școlari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii 
doi ani școlari în care cadrul didactic şi-a desfășurat activitatea. 

 

VI. La 01.09.2017 am avut: ani întregi, vechime efect ivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). 
 

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

unor date eronate. 

 Menționez ca am luat cunoştinţă de punctajul acordat și nu am obiecții. 

 

Data_  /____/_______          

        Semnătura ________________ 


