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Către, 

Unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Iași 

În conformitate cu prevederile OMEC 4302/21.05.2020 de modificare a Metodologiei-cadru 
privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019, în perioada 2 iunie 
– 26 august 2020 se desfășoară etapa de Stabilire a prelungirii duratei contractelor individuale de
muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de 
muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la 
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 
preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru 
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la 
aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 85 din Metodologie.  

Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și care au 
fost repartizate cu media minim 5.00 la un concurs național de titularizare (2019, 2018 sau 2019, 2018, 
2017, 2016 pentru învățători) depun la secretariatele unităților de învățământ până la 9 iunie 2020 
dosarele întocmite conform cererii. 

Discutarea și analizarea cererilor depuse, precum și comunicarea de către consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de 
principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată 
în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie se va realiza în ziua de 10 iunie 
2020. 

Reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratul școlar, a cadrelor didactice care au primit 
acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 
determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie, are loc în perioada 
10-15 iunie 2020.  

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de 
prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în 
perioada 10-15 iunie 2020, mai pot depune cereri în data de 17 august 2020. 

Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei 
contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform art. 85 din metodologie are loc în 
perioada 25-26 august 2020 
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