(pentru

reducerea activității cu 2 ore )

CERERE
(Cerere privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de
ani şi cu gradul didactic I, în anul şcolar 2019-2020, conform art. 8 alin. (12) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018)

Către,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș,
In atenția domnului director
Subsemnatul(a) _________________________________ angajat cu contract individual
de muncă pe perioadă _____________________, la Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Mureș, unitatea de învățământ_________________________________________,
născut(ă) la data de ___________________,cu domiciliul în localitatea _____________, judeţul
_________,strada ___________________________ nr. ___, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./ C.I. seria____,nr.__________, eliberat(ă) de
Poliţia ___________, la data de _________,
În baza Deciziei ISJ Mureș nr. ___________ din data de _________________ pe
catedra de: ______________________________________________________,am o vechime
în învăţământ, la data de 01.09.2019, de ______ ani şi am obţinut gradul didactic _____.
Vă rog să-mi aprobaţi reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare
cu 2 ore pe săptămână, în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 8 alin. (12 din
Metodologie).
Anexez în copie următoarelor documente:
1. Decizia mea de titularizare în învăţământul preuniversitar;
2. Dovada obţinerii gradului didactic I;
3. Adeverinţă de vechime în învăţământ;
4. Actul de identitate;
5. Actul de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Menţionez că mă încadrez în prevederile art. 8 alin. (12) din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată
prin OMEN nr. 5460/12.11.2018.
Cunosc prevederile art. 262 alin. (4 - 6) din Legea nr. 1/20111 cu modificările şi completările
ulterioare.
Extras din art. 262 /Legea nr. 1/20111 cu modificările şi completările ulterioare:
(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) şi e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în
învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu
încadrarea în bugetul aprobat.
(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului şcolii.
(6) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim
de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) şi e).

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

Data_____________

Î/R:CJRAEMS

Semnătura ______________

