
(Model)

(Antetul unităţii) 
Nr. _______/______________

Acord de principiu
emis de directorul unităţii de învăţământ privind prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2018-2019 

pentru personal didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în 
învăţământ sau este înscris la examenul naţional de definitivat – sesiunea 2018, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) 
obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 

2017, 2016, respectiv 2015* şi/sau 2014* 

Către 
Domnul/doamna
___________________________________________________________________________

( adresa de domiciliu, conform documentelor anexate în dosar)

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. ____/_________ referitoare la prelungirea contractului individual de 
muncă în anul şcolar 2018-2019 pe un post didactic/catedră din unitatea noastră de învăţământ; 

Având în vedere media de repartizare ________, obţinută de dumneavoastră la concursul naţional de titularizare 
din anul _______ la proba scrisă ______________________________________________________________ . 

Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă că îndepliniţi condiţiile 
prevăzute în art. 81 din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017 cu modificările şi completările ulterioare) şi 
vă încadraţi în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului didactic/catedrei solicitat(e), fiind clasat(ă) 
pe locul ___;

Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ: 
_____________________________ din data de __.___._____ a fost validată propunerea Comisiei de
mobilitate constituite la nivelul unităţii, de emitere a acordului de principiu privind prelungirea contractului
individual de muncă al dumneavoastră în anul şcolar 2018-2019, începând cu data de 01.09.2018, pe postul 
didactic/catedra vacant(ă) de (se scrie disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) _____________________
___________________________________________________________, formată  dintr-un număr de  _____  
ore ( din care: ___ ore TC+CDL şi ___ ore opţionale) publicat(ă) de unitatea noastră, având codul
____________ în lista posturilor publicate.

Precizări în legătură cu postul/catedra care se va elibera ulterior: 
Titularul postului/catedrei: __________________________________;
Motivul rezervării postului: ___________________________________ 
Durata rezervării: __________________________. 

Prezenta comunicare va fi transmisă şi Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar pentru soluţionarea cererilor de prelungire a contractului individual de muncă, în anul şcolar 
2018-2019.

DIRECTOR
_______________


