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Se certifică exactitatea datelor  
DIRECTOR ŞCOALĂ DE PROVENIENŢĂ,  
 
L.S____________________________ 
 
(Numele şi prenumele) 

Domnule Director/Inspector Școlar General 

(Cerere de încadrare prin sistemul plata cu ora la Centrul de Excelenţă al judeţului Prahova) 
 
 

Subsemnatul(a) numele, (inclusiv inițiala tatălui), prenumele ____________________________________________, 

născut(ă) la data de _____________19_____, titular(ă) pe postul / catedra / funcţia de_____________________________ 
de la (unitatea / unităţile de învăţământ / instituția)  
_____________________________________________________________________ , localitatea 
______________________, judeţul _____________________, va rog sa-mi aprobaţi încadrarea în anul şcolar 2014-2015 în 
regim de plata cu ora la Centrul de Excelenţă al judeţului Prahova.  

Menționez următoarele:  
I. Am domiciliul în localitatea __________________________________, judeţul (sectorul) ___________________________, 

str. ___________________________, nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________________; 

conform actului de identitate_______seria ___nr.________eliberat de _______________________ 
 
COD NUMERIC PERSONAL 
 
 

II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Universităţii, Academiei, Institutului, Colegiului, Şc.maiştri/postliceale) ______________________  
_______________; Facultatea _____________________________,cu durata studiilor de ______ani(curs zi; seral; 
frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ________ , nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurtă durată, cilclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată)  
______________________________________ cu media la examen de stat (licenţă)/ absolvire )________ cu specializarea 
principală _________________________________________, secundară_________________________________________.  

După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată / ciclului II de studii universitare de masterat am 
absolvit:  
- Universitatea _______________________________, Facultatea _________________________________cu durata 

studiilor de ______ ani curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia __________, cu 
media la examenul de stat (licenţă)/absolvire __________ cu specializarea _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  
- Studii postuniversitare de specialitate 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 perfecţionare postuniversitare cu durata de __________ semestre _______________ 

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

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

 
III. La data depunerii cererii 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 I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea ________  
__________________________________ 
 

IV. CALIFICATIVELE obţinute în ultimii 5 (cinci) ani şcolari, după cum urmează:   
anul şcolar 2011/2012 _____________  
anul şcolar 2012/2013 _____________  
anul şcolar 2013/2014 _____________ 
anul şcolar 2014/2015 _____________  
anul şcolar 2015/2016 _____________ 
 
 

V. La 01.09.2016 am avut: _________ ani întregi, vechime la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). Se recunoaşte 

vechimea la catedră ca personal didactic calificat. 
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În ultimii cinci ani şcolari am desfăşurat / participat la următoarele activităţi: 
 

VI. Activităţi metodico-ştiinţifice în domeniul disciplinei (articole, studii, lucrări ştiinţifice publicate, comunicări metodico-
ştiinţifice în cadrul societăţilor ştiinţifice, la C.C.D., conferinţe, simpozioane, etc.  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ ________________________ 
  
VII. Rezultatele obţinute cu elevii la olimpiade/concursuri şcolare (menţiuni şi premii la nivel judeţean, participări, menţiuni, 
premii/premii speciale la nivel naţional/internaţional.  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ ________________________   
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ ________________________ 

 
VIII. Programe de formare în domeniul disciplinei.  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ ________________________  
______________________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ ________________________ 
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere. 

 
Data________________ Semnatura___________________ 

 
 
 

 

ANEXEZ IN URMĂTOAREA ORDINE (actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ cu 

P.J. unde sunt titular(ă): 

1. Cererea de înscriere tip (însoţită de grila de autoevaluare) ; 
2. C.V.-ul în format EUROPASS (însăţit de actele doveditoare); 
3. Copie de pe buletin/carte  de identitate ;  
4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ; 
5. Copii de pe actele de studii ;  
6. Copie act de titularizare ; 
7. Copie certificate grade didactice ;  
8. Adeverinţă cu calificativele acordate în ultimii cinci ani şcolari. 
9. Adeverinţă de vechime la catedră. 
10. Adeverinţă cu lista sporurile salariale si gradatie merit 

 
Dacă profesorul a fost angajat anterior în CJEPH va prezenta doar documentele de la punctele 1, 8, 9 si 10.  
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GRILĂ DE EVALUARE: 
 
VI. MAXIMUM 45 PUNCTE distribuite astfel: 
- comunicări la CCD , societăți științifice, simpozioane, conferințe, congrese – 3p / comunicare;  
- articole metodico - științifice publicate – 5p / articol (împărțite la numărul de autori);  
- auxiliare / ghiduri curriculare – 5p / auxiliar / ghid (împărțite la numărul de autori); 
- studii științifice – 7 p / studiu (împărțite la numărul de autori);  
- lucrări științifice (cărți publicate, manuale) – 10p / lucrare (împărțite la numărul de autori). 
 
VII. MAXIMUM 45 PUNCTE distribuite astfel: 
- La faza județeană a olimpiadelor / concursurilor județene:  

- 2p pentru fiecare mențiune;  
- 3p pentru fiecare premiu III;  
- 4p pentru fiecare premiu II; 
- 5p pentru fiecare premiul I. 

- La faza națională a olimpiadelor / concursurilor:  
- 2p pentru fiecare participant; 
- 3p pentru fiecare mențiune / premiu special;  
- 4p pentru fiecare premiu III;  
- 5p pentru fiecare premiu II; 
- 6p pentru fiecare premiu I. 

- La faza internațională a olimpiadelor / concursurilor:  
- 3p pentru fiecare participant în lotul lărgit;  
- 4p pentru fiecare mențiune / premiu special; 
- 5p pentru fiecare premiu III; 
- 6p pentru fiecare premiu II;  
- 9p pentru fiecare premiu I. 

 
VIII. MAXIMUM 10 PUNCTE distribuite astfel:  

câte 1p pentru fiecare program cu până la 25 credite sau 25 ore;  
câte 2p pentru fiecare program cu 25 – 50 credite sau 25 – 50 ore;  

câte 3p pentru fiecare program cu 51 – 75 credite sau 51 – 75 ore;  
câte 4p pentru fiecare program cu 76 – 100 credite sau 76 – 100 ore;  
câte 5p pentru fiecare program cu peste 100 credite sau peste 100 de ore. 
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