
Cerere de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de 

muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – se depune la unitățile de învățământ  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

                         (Unitatea de învățământ) 

Nr. _______ /_______ 2020 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Data ______________________ 

Rezoluția __________________ 

Director ___________________ 

 

 

DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________, 

                                                           (numele, iniţiala tatălui, prenumele) 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în localitatea _______________________, 

judeţul ____________________________, Strada __________________________________________ 

nr. ______, bloc ______, scara ____, ap. ____, telefon ______________________, posesor al BI/CI 

seria ____, nr. ________________, eliberat(ă) de _______________________________, la data de 

______________, angajat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an pe 

postul / catedra de ________________________________________________________ de la unitatea 

de învăţământ ______________________________________________________________________, 

vă rog să îmi aprobaţi modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de 1 an 

în contract individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului, în conformitate cu prevederile 

art. 93^1 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare și 

art. 51 alin. (8) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEN nr. 5259/2019. 

 Prezint următoarea situaţie: 

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: 

a) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, 

Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. _________________________________________________, 

Facultatea __________________________________________________________________________ 

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de 

licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) __________________, 

cu durata studiilor de ____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia ________ cu 

specializarea principală ____________________________, secundară _________________________, 

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ____________, media de departajare _____________;  

b) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, 

Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. _________________________________________________, 

Facultatea __________________________________________________________________________ 

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de 

licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) __________________, 
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cu durata studiilor de ____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia ________ cu 

specializarea principală ____________________________, secundară _________________________, 

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ____________, media de departajare _____________; 

c) Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, 

Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. _________________________________________________, 

Facultatea __________________________________________________________________________ 

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de 

licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) __________________, 

cu durata studiilor de ____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia ________ cu 

specializarea principală ____________________________, secundară _________________________, 

cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ____________, media de departajare _____________.  

2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit 

cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare 

de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează: 

a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ___________________________________________ 

specializarea _______________________________________________________________________, 

cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia _________, media 

de absolvire _______, media de departajare _____________; 

b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ___________________________________________ 

specializarea _______________________________________________________________________, 

cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia _________, media 

de absolvire _______, media de departajare _____________; 

c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ___________________________________________ 

specializarea _______________________________________________________________________, 

cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _________, promoţia _________, media 

de absolvire _______, media de departajare _____________. 

3) Am obţinut definitivatul în anul ________, cu media ________, gradul II în anul ________, cu 

media ________, gradul I în anul __________, cu media ________, doctoratul în anul _________, la 

specialitatea _______________________________________/sunt înscris la definitivat sesiunea 2020. 

4) În anul şcolar 2019-2020 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de 

___________________________________________________________________________________ 

de la unitatea/unitățile de învățământ: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

5) La 1 septembrie 2019 am avut _________ ani întregi __________ vechime în învăţământ. 

6) Calificative în perioada 01.09.2017-31.01.2020:  

2017-2018 ___________________, 2018-2019 __________________, 2019-2020 ________________. 

7) Sancțiuni disciplinare în perioada 01.09.2017-31.01.2020: 

2017-2018  DA  NU  2018-2019  DA  NU  2019-2020  DA  NU 
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8) Rezultate la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor: 

2012 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2013 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2014 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2015 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2016 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2017 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2018 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

2019 Disciplina de concurs ___________________________________________________________ 

 Nota la inspecție _________ Nota la proba practică _________ Nota la proba scrisă _________ 

 

Anexez următoarele documente: 

1. Copie ”conform cu originalul” a actului de numire pe postul didactic de la unitatea/unitățile de 

învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 2019-2020; 

2. Copii ”conform cu originalul” ale documentelor care atestă obţinerea gradelor didactice; 

3. Copii ”conform cu originalul” ale documentelor care dovedesc calificativele obținute în perioada 

01.09.2017-31.08.2019 (numai pentru cadrele didactice care au funcționat în această perioadă în altă 

unitate de învățământ decât cea la care depun cererea); 

4. Adeverință/adeverințe în original din care reiese că am fost/ nu am fost sancționat disciplinar în 

perioada 01.09.2017-31.08.2019 (numai pentru cadrele didactice care au funcționat în această 

perioadă în altă unitate de învățământ decât cea la care depun cererea); 

5. Cererea de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada de viabilitate a 

postului (anexa 14 la Metodologia-cadru) și documentele prevăzute de aceasta. 

 

 

 

Data ___________________      Semnătura ___________________ 


