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                 Nr. 219 /13.04.2017 

Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Arad 

În atenţia doamnei/domnului director 
 

Ref. Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2018-2019 pentru personalul didactic angajat cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de 
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 

2015* şi/sau 2014* 

 
Această etapă de mobilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 4, lit. r) şi art. 85 din Metodologia – cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin 

OMEN nr. 5485/13.11.2017, numită în continuare Metodologie, la termenele prevăzute la Pct. I, alin. 16 din Calendarul 

mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr. 19 la 

Metodologie, numit în continuare Calendar. 

 

În conformitate cu prevederile Calendarului, prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, 

pentru cadrele didactice care au obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2015 şi/sau 2014 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, se desfăşoară în perioadele: 2-4 mai 2018 şi în mod excepțional 

până în 6 august 2018. 
 

La această etapă a mobilităţii personalului didactic pot participa, în vederea prelungirii contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată, în anul şcolar 2017-2018, cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiţiile: 

 

 sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 în baza rezultatelor 

obţinute la concursurile naţionale de titularizare; 

 au obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului ocupat la concursurile de titularizare din 

2017 şi/sau 2016; 

 au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de 

învăţământ la care sunt angajate în anul şcolar 2017-2018; 

 au obţinut calificativul „Foarte bine” eliberat de unitatea de învăţământ la care sunt angajate în anul şcolar 2017-

2018; 
 postul nu s-a ocupat în etapele anterioare şi mai există cel puţin o jumătate de normă didactică pentru anul şcolar 

2018-2019, în specialitatea probei scrise a concursului de titularizare la care a obţinut media minim 5,00; 

 dacă participă şi la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2018, 

trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9) din Metodologie, la disciplina 

corespunzătoare postului didactic solicitat; 

 cererile lor, dosarele cu documente, acordurile obţinute au fost verificate şi validate de comisia judeţeană de 

mobilitate. 

 

Prin excepţie: 

 Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă 

determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, 
sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, 

poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-

2019, în condiţiile art. 85 alin. (2) din Metodologie, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. 

 

 Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă 

determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/ clasa pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la 

concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin 

continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în condiţiile art. 85 alin. (2) din Metodologie, pentru finalizarea 

ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. 

 

Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice, departajarea se face conform prevederilor art. 81 alin. (6) 
din Metodologie. 

 



 2 

În această etapă, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, pentru posturile 

didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile art. 85 alin. (1)-(3) din Metodologie. 
 

Calendarul activităților: 

 

Perioada: 13-19 aprilie 2018 

Depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor cadrelor didactice angajate cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă 

determinată în anul şcolar 2017-2018. 

 

Termen: 2 mai 2018 

 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ  hotărăsc emiterea acordului de principiu/refuzului 

privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2018; 

 Comunicarea în scris, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi 

cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă 

pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019; 

 Se tipăreşte din macheta AR_CONTINUITATE_min5_2018.xls documentul referitor la soluţionarea cererilor de 

prelungire a duratei contractului individual de muncă înregistrate în unitate şi se transmite la ISJ Arad (Fax sau în 

original). 

 Se completează formularul online pentru fiecare cadru didactic pentru care a fost emis acordului de 

principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul 

şcolar 2018-2019 

https://docs.google.com/forms/d/1c2mQk4CVZHhIesu4rYvW4y42gJHOknJTCRJpy0d7ugk/viewform 

 

Notă: 
În funcţie de situaţia concretă din fiecare unitate de învăţământ, în cazuri justificate, consiliul de administraţie poate reveni 

sau poate emite noi acorduri de prelungire a contractului individual de muncă în afara termenelor prevăzute mai sus cu 

respectarea prevederilor art.85 din Metodologie. În acest caz comunicările se fac la ISJ Arad, inclusiv completarea formularului 

online, până cel târziu în data de 5 august 2018 

 

Perioada: 2-4 mai 2018 şi în mod excepțional până în 6 august 2018 

 Înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor (cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate în 

acestea), pentru candidaţii care solicită de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul şcolar 2018-2019, conform art. 85 din Metodologie. 

 

Termen: 23 august 2018 

 Repartizarea pe posturi în şedinţă publică a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de 

muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, conform prevederilor art. 85 din Metodologie. 

 

Termen: 23-28 august 2018 

 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post pentru prelungirea duratei contractelor individuale de 

muncă ale candidaţilor care se încadrează în prevederile art. 85 din Metodologie, pentru anul şcolar 2017-2018. 
 

 

Inspector şcolar general adjunct, 

Prof. dr. Anca Patricia STOENESCU 

 

 

 

Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane, 

Prof. Emilia MANDACHE  Prof. Adriana POPESCU 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3wK4je00CJbZKjNfJDe3PlueDKB-WuZX8ODzpQyYNZ--Ysw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3wK4je00CJbZKjNfJDe3PlueDKB-WuZX8ODzpQyYNZ--Ysw/viewform

