
Se înregistrează la unitățile de învățământ în perioada 5 – 9 mai 2017 

 (Antetul unităţii de învăţământ) 

 

Nr. …… / ……………… 

 

 

Către 

Domnul/doamna ___________________________________________________ 

                   ___________________________________________________ 
                               (adresa de domiciliu, conform documentelor anexate în dosar) 

 

 

Urmare solicitării dumneavoastră nr. ……………….........… referitoare la prelungirea 

duratei contractului individual de muncă în unitatea noastră de învăţământ; 

Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă 

că îndepliniţi condiţiile legale pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă; 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 60 din Metodologia-cadru 

privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-

2017 aprobată prin OMECS nr.  5739/2016, în şedinţa din data de ..........................., ați 

primit ACORDUL DE PRINCIPIU al Consiliului de administraţie al 

................................................................... privind prelungirea duratei contractului individual 

de muncă pe postul didactic/catedra de ……………………………..........................................  

                                                                                        (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) 

formată dintr-un număr de …… ore (……ore TC+CDL şi …… ore CDS) care se poate 

vacanta în unitatea noastră în situația în care titularul …………………..................................... 

                                                                                                                                            (numele și prenumele titularului) 

...................................................................................................................................................... 

(motivul vacantării postului: solicită concediu pentru creșterea copilului / concediu fără plată, este numit în funcția de director 

/ director adjunct / inspector școlar, etc.) 

Prezenta comunicare va fi atașată dosarului pe care îl veți depune la comisia județeană 

de mobilități  în perioada 10 – 11 mai 2017.  

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Metodologia-cadru, posturile 

didactice/catedrele vacante/rezervate rămase după etapele de mobilitate a personalului 

didactic titular se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, care au 

dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 

(şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016/2015 (2014/2013 numai pentru învățătorii / 

institutorii pentru învățământ primar / profesorii pentru învățământ primar care au predat fără 

întrerupere la aceeași clasă de elevi începând cu 01.09.2014, respectiv 01.09.2013).  

 

 

DIRECTOR, 

 

………………………………………… 
(Nume şi prenume, semnătură şi ştampilă) 


