
Cerere pentru obţinerea acordului Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ 
MODIFICAREA contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, 
începând cu data de 1 septembrie 2022 

 

Către 

CONSILIUL DE ADMINSTRAŢIE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
 
 

Subsemnata/subsemnatul,           , 

CNP                                        , suplinitor calificat, angajat în anul şcolar 2021-2022 la 

unităţile de învăţământ: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ Postul / Catedra 
Nr. ore / 

săpt. 
Nr. decizie ISJ 

Constanța 
1     

2     

3     

Vă rog să-mi eliberaţi un acord de modificare a contractului individual de muncă din durată determinată de un 

an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 

septembrie 2022, în conformitate cu prevederile art. 52 din Metodologia – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare în anul şcolar 2022-2023, anexă la Ordinul ME nr. 5578/10.11.2021. 

Precizez că solicit acesta în baza rezultatului obţinut la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice: 
 

An 
concurs 

Disciplina de concurs la care am 
susţinut proba scrisă 

Denumirea 
probei practice 

Nota proba 
scrisă 

Nota ISC / 
PP 

Media de 
repartizare 

Observaţii 

       

Declar pe propria răspundere că nu am mai participat la un concurs naţional, într-o sesiune ulterioară celui de 

mai sus, la care să fi obţinut notă sub 5.00 la proba scrisă, corespunzătoare acestei discipline de concurs. 

Postul/catedra pentru care solicit emiterea acordului dumneavoastră în vederea modificării contractului 

individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei are, începând cu data de 01.09.2022, următoarea structură: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea de învăţământ 
 

Postul / Catedra 
Nr. ore / 

săpt. 

Cod post 
în lista 
publică 

1     

2    

3    

Anexez următoarele documente: 
1. Actele de studii care atestă dobândirea specializărilor corespunzătoare orelor pe care le solicit (copie certificată de 

director); 
2. Certificat de obţinere a definitivatului în învăţământ (copie) sau dovada înscrierii la examenul naţional de definitivat – 

sesiunea 2022; 
3. Deciziile I.S.J. Constanța de repartizare în anul şcolar 2021-2022 (copie); 
4. Adeverinţă eliberată de celelalte unităţi şcolare la care mai sunt angajat din care rezultă numărul de ore propuse pentru 

încadrarea mea în anul şcolar 2022-2023; 
5. Actul de identitate (copie); 
6. Actul de schimbare a numelui (dacă este cazul). 

Data:  Semnătura,    


