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INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN VRANCEA 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

CALENDAR PRELUNGIRE CU DEFINITIVAT SI NOTA PESTE 7 (ART. 81) 

 13—19 aprilie 2018 

 depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învăţământ a cererilor personalului 

didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea 

prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 

şcolar 2018—2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie (Cerere tip – pag. 92 din 

Metodologie). 

 2 mai 2018 

 consiliile de administrație ale unităților de învăţământ comunică în scris inspectoratului 

şcolar și cadrelor didactice acordul de principiu/refuzului privind prelungirea duratei 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018—2019, 

conform prevederilor art. 81 din Metodologie. 

 

 consiliile de administrație ale unităților de învățământ comunică în scris cadrelor 

didactice, acordul de principiu sau refuzul motivat privind prelungirea duratei contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform 

prevederilor art. 81 din Metodologie. 

 

 directorul unităţii de învăţământ transmite la ISJ VRANCEA (Resurse Umane) 

documentele referitoare la soluționarea cererilor de prelungire a contractului individual de 

muncă în condițiile prevăzute la art. 81 din Metodologie. Documentele prevăzute în 

înștiințarea tip, adresată inspectoratului şcolar, sunt prezentate într-un dosar tip încopciere. 

 

 

 2 - 4 mai 2018 

 cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018—2019, 

conform prevederilor art. 81 din Metodologie, depun dosarelor personale, alcătuite 

conform cererii tip, la inspectoratul şcolar. 

 4 - 8 mai 2018 

 comisia județeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

constituită la nivelul inspectoratului şcolar și consilierul juridic al inspectoratului şcolar 

verifică dosarele și situațiile transmise de unităţile de învăţământ. 

 20 – 30 august 2018 

 Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare a candidaţilor pentru continuitate, 

conform art. 81 din Metodologie. 

 

 


