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Nr. ______________/ ___________________ 
 

 

Domnule Inspector Şcolar General, 
 
Subsemnata/Subsemnatul, __________________________________________, am participat în sesiunea 2022, la etapa 
de mobilitate: 

A. □ PRETRANSFER LA CERERE; 
B. □ ANGAJARE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI; 
C. □ PRELUNGIREA CONTRACTULUI CONFORM ART. 63, 

în condiţiile în care, la data emiterii deciziilor de către I.S.J. Alba, am avut statutul de debutant, fără definitivat. 
 
Am participat la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, pe care l-am promovat cu media: 
_________. 
 
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (6-8) din Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, vă rog să-
mi eliberați: 

A. □ Decizia de repartizare prin PRETRANSFER LA CERERE: 

o Pe postul:________________________________________________________________; 
o Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________. 
o Cod post: ___________. 

Menţionez că prin pretransferul meu a devenit vacant postul: ______________________________, 
de la unitatea de învăţământ: _______________________________________, nr. ore: _______. 

 

B. □ Decizia de ANGAJARE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI, începând cu data de 

01.09.2022: 
o Pe postul:________________________________________________________________; 
o Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________. 
o Cod post: ___________. 

 

C. □ Decizia de PRELUNGIRE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ - Art. 63 (continuitate la 

suplinire – COS_MIN7_MIN_DEF) în anul şcolar 2022-2023: 
o Pe postul:________________________________________________________________; 
o Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________. 
o Cod post: ___________. 

Anexez, în copie: 
a) Dovada promovării Examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022; 
b) Următoarele documente: 

 Cazul A. Decizia I.S.J. Alba prin care am fost repartizat(ă) prin concurs naţional pe un post publicat pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată; 

 Cazul B. Decizia I.S.J. Alba de repartizare pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022; Hotărârea consiliului de 
administrație al unității de învățământ privind modificarea contractului din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, 
după comunicarea rezultatelor finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022. 

 Cazul C. Decizia I.S.J. Alba de repartizare pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022. 

 
Semnătura, ___________________________ 

 
[Cererile se înregistrează la secretariatul ISJ Alba în perioada 22-24 august 2022] 
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