
ROMÂNIA -   MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  IAŞI
Str. Nicolae Bălcescu,  nr. 26;   Telefon  0232/ 268014;  Fax  0232/ 267705;

Nr.  ______ /___.07.2008

CĂTRE,
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE

Pentru a asigura o comunicare eficientă între unităţile şcolare, personalul angajat şi
inspectoratul şcolar şi pentru soluţionarea corecta şi legală a tuturor cererilor personalului
didactic, începând cu data de 01.08.2008, toate cererile personalului cu privire la acordarea
concediilor fără plată, ieşiri la pensie, eliberări din învăţământ, aplicarea unor prevederi de
contractul colectiv de muncă etc., se vor depune la unitatea de învăţământ.

Cererile vor fi analizate în Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare şi vor fi
înaintate la registratura I.S.J. Iaşi de către unitate, cu adresă oficială, numai cererile aprobate
la nivelul unităţii de învăţământ. Prin adresă se va menţiona acordul unităţii faţă de cerere.

Se vor înainta numai acele cereri care sunt de competenţa I.S.J. Iaşi şi vor fi însoţite de
documente justificative:

 adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ, din care să rezulte  că este cadru
didactic titular, vechimea în învăţământ, vechimea în muncă, dacă a mai beneficiat
de concediu fără plată etc.

 copii după actele depuse de solicitant în susţinerea motivelor invocate (acte
medicale, contracte de colaborare, protocoale încheiate de M.E.C.T. sau de către
unitatea de învăţământ cu instituţii din străinătate, adeverinţe de la instituţii de
învăţământ etc.)

 etc
Unitatea şcolară va urmări soluţionarea corectă şi legală a cererilor pentru a se evita

deplasarea inutilă a personalului la sediul inspectoratului şcolar.
Conducerea unităţii şcolare are obligaţiile de a face toate demersurile necesare pentru

soluţionarea cererilor în termenul legal prevăzut de O.G. 27/2002 aprobată cu Legea nr.
233/2002 sau Legea nr. 544/2001, după caz, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor legale în
vigoare. În acest sens directorii unităţilor şcolare pot solicita consiliere de la compartimentele
de specialitate ale inspectoratului şcolar.

Inspector Şcolar General,
Prof. Elvira Rotundu Consilier Juridic,

Mihai Crauciuc



DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a), prof./înv./ed.  calificat, angajat cu contract individual de muncă pe

durată nedeterminată (titular), vă rog să-mi aprobaţi concediu fără plată în perioada

____/____/______, pentru următoarele motive: (se vor descrie motivele).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cunosc faptul că în această perioadă am contractul individual de muncă suspendat, că

postul didactic vă fi ocupat de un alt cadru didactic şi declar că nu voi reveni la post înainte de

expirarea perioadei de concediu fără plată, asumându-mi consecinţele care decurg din aceasta.

De asemenea, precizez că după expirarea perioadei de concediu fără plată, mă voi

prezenta la post iar în caz contrar voi suporta consecinţele prevăzute de lege.

DATA _______________ SEMNĂTURA

* formularul este orientativ şi vă fi adaptat la situaţia concretă de către unitatea de învăţământ



Şcoala ______________
Adresa unităţii _______

Nr. ______ / _______

ADEVERINŢĂ,

Prin prezenta adeverim că domnul/doamna _______________ este angajat(ă) la

unitatea noastră cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată (titular), începând

cu data de ____/____/______, pe postul de ______________________.

Precizăm că prof./înv. ____________________ are  o vechime în muncă de ____ ani

____ luni, o vechime în învăţământ de ___ ani ___ luni şi în această perioadă a beneficiat de

____ ani concediu fără plată, după cum urmează:

 de la ___/___/______ la ___/___/______ pentru interese personale

 de la ___/___/______ la ___/___/______ pentru specializare

 etc

Cererea a fost analizată în Consiliul de Administraţie al unităţii şi (nu s-a/s-a) aprobat

concediul fără plată pentru perioada ____/____/______.

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului în vederea acordării concediului fără

plată de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi.

Director,
Prof. ___________

Secretar,
D-na ___________

* formularul este orientativ şi vă fi adaptat la situaţia concretă de către unitatea de învăţământ



Şcoala ______________
Adresa unităţii _______

Nr. ______ / _______

CĂTRE,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi

Vă înaintăm, spre aprobare, cererea domnului/doamnei ____________ privind

acordarea concediului fără plată pentru perioada ____/____/_______.

Cererea a fost analizată şi aprobată  în Consiliul de Administraţie al unităţii din data de

____/____/_______.

I s-a pus în vedere solicitantului ca pe durata concediului fără plată are contractul

individual de muncă  suspendat, iar postul va fi ocupat de către un alt cadru didactic, în

condiţiile prevăzute de art. 9 – 19 din Legea 128/1997, urmând să se prezinte la post după

terminarea concediului fără plată şi că, neprezentarea la serviciu constituie abatere

disciplinară care se sancţionează conform legii.

Director,
Prof. ___________

Secretar,
D-na ___________

* formularul este orientativ şi vă fi adaptat la situaţia concretă de către unitatea de învăţământ



Şcoala ______________
Adresa unităţii _______

Nr. ______ / _______

CĂTRE,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi

Vă înaintăm spre analiză şi aprobare cererea domnului/doamnei _____________ ,

privind  trecerea la pensie  cu data de ____/____/_______.

Precizăm că prof./înv./ed. __________________ a prezentat documentele justificative

care motivează aprobarea trecerii la pensie, cererea a fost analizată şi aprobată în Consiliul de

Administraţie al unităţii noastre.

I s-a pus în vedere domnului/doamnei profesor _____________ că trecerea la pensie în

timpul anului şcolar pentru motive temeinice, face incompatibilă continuarea activităţii la

cumul de funcţii şi că cei care se pensionează anticipat nu pot acumula pensia cu salariu până

la împlinirea vârstei standard de trecere la pensie.

Director,
Prof. ___________

Secretar,
D-na ___________

* formularul este orientativ şi vă fi adaptat la situaţia concretă de către unitatea de învăţământ



Şcoala ______________
Adresa unităţii _______

Nr. ______ / _______

CĂTRE,
Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

Urmare cererii înregistrată la unitatea noastră cu numărul
_______/_________, prin care prof./înv./ed.  _________________ solicită
trecerea la pensie începând cu data de  ____/____/_______, vă comunicăm:

1. la data de ____/___/_______, prof./înv./ed.  _________________ are o
vechime în muncă de ____ani ____ luni din care:

- vechime în învăţământ de ____ ani ____ luni;
- vechime recunoscuta în învăţământ de ____ ani ____ luni;

2. cererea a fost analizată şi aprobată în Consiliul de Administraţie al unităţii
din data de ____/___/_______, pe baza actelor doveditoare, conform
prevederilor art. 127, alin. 2 din Legea nr. 128/1997; unitatea şcolară îşi
asumă întreaga răspundere privind respectarea prevederilor art. 127, alin.
2 din Legea nr. 128/1997;

3. eliberăm prezenta pentru întocmirea dosarului de pensie;

Aprobat I.S.J. Iaşi
C.A. din data ___/___/______

Director,
Prof. ___________

Secretar,
D-na ___________

Inspector Şcolar General
Prof. dr. Camelia Gavrilă

Inspector resurse umane,
Prof. Rodica Leontieş
Prof. Adrian Mantu

Consilier Juridic,
Mihai Crauciuc

* formularul este orientativ şi vă fi adaptat la situaţia concretă de către unitatea de învăţământ


