
Anexă la cererea pentru completarea normei didactice nr. _________/_______2016
(completare de normă prin continuitate)

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________,
sunt de acord să completez norma didactică, în anul școlar 2016-2017, cu un număr de ____ ore
de ________________________________________________________________________ de la
____________________________________________ sector _, București, publicate cu codul

_________.
Menționez faptul că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 33 alin. (4) din Metodologia-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul

școlar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ nr. 5559/2015:

” (4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare
pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar
următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic. ”

Anexez în acest sens, copie a adresei de comunicare a Deciziei nr. _______/_________ privind
completarea normei didactice în anul școlar 2015-2016

Semnătura
________________



Anexă la cererea pentru completarea normei didactice nr. _________/_______2016
(completare de normă pe perioadă nedeterminată)

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________,
sunt de acord să completez norma didactică pe perioadă nedeterminată, începând cu 01.09.2016,

cu ore la disciplina ______________________________________________________________
de la ___________________________________________________________________ sector _,
București.

Pentru anul școlar 2016-2017, conducerea unității mai sus menționate a publicat postul cu

codul ___, format din ___ ore, având o viabilitate de ____ ani.
Menționez faptul că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 33 alin. (7) din Metodologia-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul

școlar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ nr. 5559/2015:

” (…) În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învățare-
evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze
norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcţionat prin completarea normei

didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică

viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin 2 ani şcolari. Completarea normei didactice pe
durată nedeterminată se realizează ținând seama de prevederile prezentei Metodologii și de

prevederile Centralizatorului.”
Anexez în acest sens:

1. copii ale adreselor de comunicare ale deciziilor privind completarea normei didactice în anii
școlari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016

2. adeverința eliberată de unitatea de învățământ din care rezultă faptul că postul solicitat

pentru completarea de normă pe perioadă nedeterminată are o viabilitate de cel puțin 2

ani școlari

Semnătura
________________


