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Nr. 382 / 22.01.2020 
 

 
Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Vrancea 
În atenţia doamnei/domnului director 
 

Ref. Emiterea de către ISJ Vrancea a deciziilor 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 (OMEC nr. 
5259/12.11.2019). 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) lit. b) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019, numită în continuare 

Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. 4 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, Anexa nr. 19 la Metodologie, numit în continuare Calendar: 

 

Până la data de 31 ianuarie 2020, inspectoratul şcolar emite decizii de repartizare pe post/catedră pentru cadrele didactice 

angajate cu contract individual de muncă pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei în baza deciziilor emise de 

directorii unităților de învățământ. 

 

Aceste decizii de repartizare se referă la anul şcolar în curs (2019-2020) şi le vor fi necesare candidaţilor care au beneficiat de 

prevederile art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea participării la 

etapele de mobilitate – sesiunea 2020 – conform prevederilor Metodologiei. 

 

În vederea emiterii deciziilor de repartizare, ISJ Vrancea, prin Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic, trebuie să 

primească de la dumneavoastră următoarele: 

1. Lista candidaţilor pentru care directorii au emis decizii de modificare a duratei contractului individual de muncă din 

durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului didactic/catedrei; 

2. Copia deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract 

individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului didactic / catedrei, pe care le-a emis directorul în perioada 6-

13 mai 2019 (Exemplarul 3), conform termenelor stabilite în Adresa ISJ Vrancea nr. 2875 / 15.04.2019; 

3. Copia cărţii de identitate a candidatului pentru care s-a emis decizia de modificare a duratei contractului individual de 

muncă; 

4. Copia procesului-verbal al şedinţei consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care au fost discutate cererile 

candidaţilor; 

5. Dosarele candidaţilor cu documentele prevăzute în cererea-tip, pe baza cărora s-a aprobat în consiliul de administraţie 

modificarea duratei contractului individual de muncă, începând cu data de 01.09.2019; 

6. Macheta VN_MODIFICARE_CONTRACT_ART_93-1_2019.xlsx. Macheta se transmite în format electronic la adresa de 

email: mru.isjvn@gmail.com. 

Prezenta Adresă este însoţită de următoarele: 

a) Modelul pentru deciziile pe care trebuia să le emiteţi în perioada 6-13 mai 2019 

(MODEL_DECIZII_ART_93_1_2019.docx); 

b) Lista posturilor ocupate pentru modificarea duratei contractului individual de muncă (ART-93-1_Posturi_ocupate_24-

04-2019.xls); 
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Notă: 
▪ Nu sunt permise modificări ale listei candidaţilor pentru care aţi aprobat modificarea duratei contractului individual 

de muncă în şedinţa consiliului de administraţie al unităţii din aprilie 2019; 

 

▪ Nu sunt permise modificări ale denumirii posturilor/catedrelor pentru care s-a aprobat modificarea duratei 

contractului individual de muncă în şedinţa consiliului de administraţie al unităţii din aprilie 2019; 

 

▪ Codurile posturilor ocupate, denumirea acestora, datele candidaţilor care au beneficiat de modificarea duratei 

contractului individual de muncă se găsesc în sistemul informatic al MEC şi au fost făcute publice conform 

Calendarului - sesiunea 2019. 

 
Termen: miercuri, 29 ianuarie 2020 
 
 
 
 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

PROF. Dorin CRISTEA    

 

 

 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE, INSPECTOR RESURSE UMANE, 

     INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. Daniel GHERASIM 

PROF. Gabriela Daniela MARCHITAN 
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