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TOATE  UNITATILE DE INVATAMANT 

-prezenta circulară va fi prezentată în cadrul consiliului profesoral şi afişată în cancelaria unităţii- 

  Având în vedere prevederile art. 81, art. 85-86 din O.M.E.N. nr. 5485/2017 cu privire la 

Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ca la 

data de 2 mai 2018 să precizaţi în scris şi pe  e-mail la adresa pers_isj_tl@yahoo.com următoarele:  

1. Numele cadrului didactic suplinitor calificat/ titular care va beneficia de continuitate; 

2. Calificativul acordat trebuie sa fie „Foarte bine” 

3. Post/ catedră ( cel puțin jumătate de normă ) 

4. Avizul consilului de administraţie privind continuitatea în anul şcolar activităţii acestora în anul 

şcolar 2018-2019 (acord/ acord de principiu); 

5. Nota în baza căreia s-a efectuat repartizarea trebuie să fie minim 5 obţinută în specializarea 

postului la unul din concursurile din iulie 2016 sau 2017. 

 

Nr. 

Crt 
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prenumele 

Nota 
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(nota/an) 

Post/ catedră Unitatea 

(unităţile 

şcolare) 

Calificativ Are 

definitivat 

(da/nu) 
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consiliului de 

administraţie 

(da/nu) 

        

 

Observaţii :1. Cadrele didactice suplinitoare care se încadrează în prevederi, se adresează în scris 

unităţii/unităţilor în perioada 13-19 aprilie 2018. 

 2. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor analizează cererile şi comunică în scris 

inspectoratului şcolar acordul/refuzul până la 2 mai 2018 şi cadrelor didactice solicitante motivele 

acordului/refuzului până la 2 mai 2018. 

   3. Înregistrarea, la ISJ, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a 

cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul şcolar 2018-2019 ( în perioada 2-4 mai 2018 ) 

 4. Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a acordării prelungirii 

contractelor pe perioadă determinată pentru anul scolar 2018-2019 ( 2 august 2018 pentru suplinitorii 

califiacti cu note mai mari sau egale cu 7 și au definitivat sau care au promovat definitivatul, sesiunea 

2018, 21 august 2018 pentru detasarea la cerere si 23 august 2018 pentru suplinitorii cu note peste 5); 
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