Inspectoratul Şcolar Judetean Caraş-Severin
Nr. 1332/05.02.2018

Nr.
Crt.

Numele, iniţiala
tatălui şi
prenumele
cadrului didactic
titular

Unitatea PJ 1
la care este titular
în anul şcolar
2017/2018

Unitatea PJ 2
Unitatea PJ 3
Postul/catedra pe care Limba de
la care este titular
la care este
este titular în anul școlar predare
în anul şcolar
titular în anul
2017-2018
2017/2018
şcolar 2017/2018
(conform actului de
numire/transfer/repartiza
re în vigoare)

Nivel
de
învăţăm.

Mediul

Grad
didactic

CNP

Data
Vârsta
naşterii
la data de
(ZZ/LL/AA 01.09.2018
AA)
(ani și luni)

Aprobare Consiliu de Administraţie al
unităţii
"DA"/"NU"

Lista finală
cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în
funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018,
INVALIDATE în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar - 05.02.2018
Postul/catedra pe care
CATEDRA
Limba de
Nivel
Mediul
Solicitare şi
Motivare
se propune menţinerea
PROPUSĂ
predare de învăţăm.
aprobare de
Respingere în cadrul
ca titular
2018-2019
diminuare a
CA al unităţii de
(2018-2019, conform
(număr de ore)
normei
învăţământ
actului de
didactice la 16
TOT
DIN
numire/transfer/repart AL TC OP
ore cf. art. 262
izare în vigoare )
alin. (4-5) din
(ore
Ţ
Legea Educaţiei
pe
Naţionale nr.
săptă
1/2011, cmcu şi
mână
art. 25 alin. (2)
)
din Metodologie

Motivare
Respingere în cadrul CA al ISJ CS

1

RUSU N.I.
MARIA
NICOLETA

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Primăvara” Reșița

Învățător / Institutor pentru română
învățământul primar /
Profesor pentru
învățământul primar

special
primar

urban

I

2570711113688

11.07.1957 61 ani 1
lună

DA

Profesor de
psihopedagogie specială
pentru catedră de
educație specială

16

16

0

română

special
(deficiențe
grave,
severe,
profunde
și/sau
asociate)

urban

NU

NU

Art. 28 alin. (5) lit. b) din Metodologie posturile didactice/catedrele pe care sunt
titulare, conform actului de
numire/transfer/repartizare pe
post/catedră, sunt complete şi viabile în
anul şcolar 2018-2019. Postul didactic de
Învățător / Institutor pentru învățământul
primar / Profesor pentru învățământul
primar nu este specificat în Centralizator
pentru învăţământul special şi nu este
echivalent cu catedra de Profesor
psihopedagogie specială pentru catedră de
educație specială. Postul didactic de
Învățător / Institutor pentru învățământul
primar / Profesor pentru învățământul
primar intră în reducere cu 01.09.2018.

2

DICEA M.
MARIUS

Liceul "Hercules"
Băile Herculane

Fizică-Chimie

liceal

urban

I

1520616181148

16.06.1952 66 ani 3 luni

NU

Fizică-Chimie (Fizică
7+ Chimie 0)

7

7

0

română

liceal

urban

NU

Postul
didactic/catedra nu
este complet/ă și
viabil/ă în anul școlar
2018/2019

Art. 28 alin. (5) lit. b) din Metodologie posturile didactice/catedrele pe care sunt
titulare, conform actului de
numire/transfer/repartizare pe
post/catedră, sunt complete şi viabile în
anul şcolar 2018-2019. Nu se poate asigura
catedra de Fizică-Chimie completă, nici
măcar aplicând prevederile de diminuare a
normei didactice la 16 ore cf. art. 262 alin.
(4-5) din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, cmcu

3

LUMINOSU I.
MĂRIOARA

Școala Gimnazială
Vermeș

Educatoare/ Institutor
română
pentru învăţământul
preşcolar/ Profesor pentru
învăţământul preşcolar (în
limba română)

preșcolar

rural

I

28.07.1957 61 ani 1
lună

NU

Educatoare/ Institutor
pentru învăţământul
preşcolar/ Profesor
pentru învăţământul
preşcolar (în limba
română)

26

25

1

NU

Neîncadrare în costul
standard;
Slabă activitate
științifică și metodică;
Neparticiparea la
cursuri de formare
continuă

Art. 28 (1) Personalul didactic din
învăţământul preuniversitar, cu gradul
didactic I sau cu titlul științific de doctor,
care dovedește competenţă profesională
deosebită, poate fi menținut ca titular, în
funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta
de pensionare, raportată la data de 1
septembrie 2018, la cerere, conform
prezentei Metodologii.
Art. 28 alin. (5) La nivelul unităţilor de
învăţământ pot fi aprobate numai cererile
cadrelor didactice care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) se încadrează în prevederile alin. (1) şi
(2);
Cadrele didactice nu au făcut dovada
competenţei profesionale deosebite.

română

română

preșcolar

rural

4

LUMINOSU P.
MĂRIOARA

Şcoala Gimnazială
Vermeș

Educatoare/ Institutor
română
pentru învăţământul
preşcolar/ Profesor pentru
învăţământul preşcolar (în
limba română)

preșcolar

NOTĂ

Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2018, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi 11 luni, 30 ani şi 11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, 35 ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

rural

I

18.01.1956 62 ani 7 luni

NU

Educatoare/ Institutor
pentru învăţământul
preşcolar/ Profesor
pentru învăţământul
preşcolar (în limba
română)

26

25

1

Inspector şcolar general
Prof. Ioan BENGA
Inspector şcolar general adjunct
Prof. Lenuţa CIUREL

Inspector şcolar MRU
prof. Simona Liliana STAN

română

preșcolar

rural

NU

Neîncadrare în costul
standard;
Slabă activitate
științifică și metodică;
Neparticiparea la
cursuri de formare
continuă

Art. 28 (1) Personalul didactic din
învăţământul preuniversitar, cu gradul
didactic I sau cu titlul științific de doctor,
care dovedește competenţă profesională
deosebită, poate fi menținut ca titular, în
funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta
de pensionare, raportată la data de 1
septembrie 2018, la cerere, conform
prezentei Metodologii.
Art. 28 alin. (5) La nivelul unităţilor de
învăţământ pot fi aprobate numai cererile
cadrelor didactice care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) se încadrează în prevederile alin. (1) şi
(2);
Cadrele didactice nu au făcut dovada
competenţei profesionale deosebite.

