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Nr. 5748/26.08.2021 

 
 
 

Către 
Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba 
 
 

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8-9) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5991/11.11.2020, începând cu data de 01.09.2021, Inspectoratul Școlar Județean Alba nu mai eliberează 
decizii de suspendare a contractului individual de muncă pentru concedii fără plată, concedii pentru creșterea și îngrijirea 
copilului, concedii plătite. 
 
Cererile cadrelor didactice pentru aprobarea suspendării contractelor de muncă vor fi înregistrate și soluționate la nivelul 
unităților de învățământ în calitatea acestora de angajator. 

 
Extras din Metodologie (OMEC nr. 5991/11.11.2020): 
Art. 5 (8) Suspendarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată al personalului didactic de 
predare angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unităţii de învăţământ emisă în baza 
hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar în unităţile de învăţământ preuniversitar particular de către persoana 
juridică angajatoare, în situaţiile prevăzute în art. 255 alin. (1)-(6), alin. (8) şi (9), art. 268 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte situaţii prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar. 
Art.5 (9) Eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune prin 
decizia directorului unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar în unităţile de 
învăţământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, într-una dintre următoarele situaţii: 

a) la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul 
muncii, cu modificările și completările ulterioare, după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19, respectiv la art. 25-26 din 
prezenta Metodologie, dacă este cazul; 

b) la încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, conform prevederilor art. 55 lit. b) 
din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

c) ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, 
Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

d) urmare a demisiei, conform prevederilor art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Vă rugăm să transmiteți aceste informații personalului didactic de predare din unitatea dumneavoastră de învățământ. 
 
Săptămânal, dacă aveți astfel de cazuri, comunicați la ISJ Alba /Resurse Umane, prin email (negucioiu@yahoo.co.uk), până 
vinerea la ora 12.00, macheta: SITUATII_SUSPENDARE_CIM_2021-2022.xlsx și documentul tipărit din aceasta, semnat și 
scanat. 
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