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Cerere de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 

Nr. ___________ /_________2019 

 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) _____________________________________________________________________________________, 
născut(ă) la data de _________________________________, 

 
COD NUMERIC PERSONAL: 
 
cu domiciliul în localitatea _______________________________________________, judeţul (sectorul) ________________________, strada 
____________________ nr. ____, bloc ______, sc.____, ap.____, telefon:___________________________, posesor al B.I./C.I. seria_______, 
nr._____________, eliberat(ă) de Poliția ______________, la data de ________________, 
vă rog să-mi aprobați modificarea duratei 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 01.09.2019, în unitatea de învăţământ: ______________________________  
______________________________________________________________. 
 
Postul/catedra solicitat(ă) are următoarele caracteristici: 

 Denumirea postului/ catedrei: __________________________________________________________________________________; 
 Postul este vacant; 
 Postul este complet; 
 Structura postului: Nr. ore TC ____, CDS ______, Opţionale _______; 
 Viabilitatea: _________; 
 Limba de predare ___________________; 
 COD POST ______________ 

Alte informaţii în legătură cu postul didactic solicitat: _____________________________________________________________________ . 
 
Solicit modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei în baza rezultatului obţinut la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor: 

 
 Anul participării la concursul naţional: ____________; 
 Judeţul în care am participat la proba scrisă a concursului naţional: __________________________; 
 Denumirea disciplinei de concurs: _____________________________________________________________________________; 

 
 Nota obţinută la proba scrisă: _____________ ; 
 Nota obţinută la inspecţia specială la clasă: ______________ ; 
 Media de repartizare cu inspecţia specială la clasă: ____________________; 
 Rezultatul probei susţinute pentru limba de predare: _____________, limba de predare ____________________; 

 
 Denumirea probei practice* __________________________________________________________________________________ ; 
 Am susţinut proba practică în cadrul concursului naţional din anul ____________ ; 
 Nota obţinută la proba practică: __________________ ; 
 Media de repartizare cu proba practică: ____________________; 
 

Declar pe propria răspundere că nu am obţinut notă sub 5.00 la disciplina probei de concurs de mai sus prin participarea mea la un alt concurs 
naţional de titularizare, organizat ulterior datei celui la care am prezentat rezultatele de mai sus. 
 

 
Prezint următoarea situaţie: 

 

1) Calificativul obţinut pentru activitatea din anul şcolar: 
a. 2016-2017 ____________________ ; 
b. 2017-2018 ____________________ ; 
c. 2018-2019 ____________________ (parţial). 

2) Nu am fost sancţionat disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului şcolar în curs: ________________________ ; 

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 _______________________________________ 
__________________________________________________________. 

4) Sunt înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2019: (DA/NU) ________ ; 
 

5) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________; 
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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 specializările: 
________________________________________________________________________________________________________________ _____, 
cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 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 specializările: 
________________________________________________________________________________________________________________ _____, 
cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 
 
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 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 specializările: 
________________________________________________________________________________________________________________ _____, 
cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;  
 

6) 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 (Univ., 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 (Univ., 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 (Univ., 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 _____________ ; 

 

7) În anul şcolar 2018-2019 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
de la unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________________ , 
conform deciziei de repartizare nr. _______________ / ________________ eliberată de ISJ Arad. 

 

8) La 1 septembrie 2018 am avut _________ ani întregi __________ vechime în învăţământ. 

9) Avize şi atestate: 

 Tipul avizului de culte:______________________________________________ 

 Tipul avizului de alternativă: _________________________________________ 

 Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:______________________________  
Atestat educaţie specială:         Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic: 
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10) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar 
_______________, prin decizia nr. _______________________, conform art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

11) Sunt/nu sunt unic întreținător de familie. Am ______ copii în întreținere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă ______. 
 

12) Prezint avizul / adeverinţa medical(ă) nr. ________________, din data _______________________, emis(ă) de ______________________ 
____________________________________________________, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 233 şi art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ. 

 
 (*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului. 

 
RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. 
 

 

Data: __________________       Semnătura, _______________________ 
 
 
 

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii 
unde funcţionez în anul şcolar curent: 

1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu  contract 
individual de perioadă determinată în anul şcolar curent; 
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul; 
3) Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul); 
4) Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/suplimentul la diplomă); 
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate; 
6) Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original; 
7) Adeverință/adeverinţe din care să rezulte calificativele din ultimii doi ani școlari încheiați (dacă a fost angajat în învățământ) și 
calificativul/calificativele parțiale acordate de consiliul/consiliile de administraţie pentru anul şcolar 2018/2019 (conform fişei de evaluare), în 
original; 
8) Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului 
şcolar în curs; 
9) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
10) Avizul medical/adeverinţa medicală din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original; 


