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HOTĂRÂREA Nr. 142/19.04.2022 

 

 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată 

În conformitate cu Ordinul 4619/22.09.2014, modificat și completat prin 

Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017 

În conformitate cu prevederile art. 63 din Metodologia – cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în 

continuare Metodologie 

Având în vedere cererile depuse de cadrele didactice în vederea emiterii 

acordurilor/acordurilor de principiu sau a refuzurilor motivate pentru prelungirea 

duratei CIM pe perioadă determinată în anul școlar 2022 – 2023:  

-nr.904/05.04.2022 a d-nei Gheorgheoiu Nicoleta, pe postul de educatoare 

la GPP Nr. 3 Sebeș; 

-nr.997/12.04.2022 a d-lui Ioaniciu Gabriel, pe orele de educație plastică; 

-nr.998/12.04.2022 a d-nei Ciucă Anca, pe orele rezervate de limba 

engleză; 

-nr.1018/14.04.2022  a d-lui Avram Robert Claudiu, pe orele de religie; 

-nr.969/08.04.2022 a d-nei Jinar Sonia, pe postul de învățător la Școala 

Gimnazială Răhău;   

-nr.999/12.04.2022 a d-nei Vonica-Răduțiu Camelia, pe postul de 

educatoare la GPP Nr. 3 Sebeș. 
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HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Acordul de principiu pentru cererea d-nei Gheorgheoiu Nicoleta, 

privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul școlar 2022-2023, pe postul de educatoare la GPP Nr. 3 

Sebeș, întrucât îndeplinește cumulativ condițiile. 
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Art.2 Acordul de principiu pentru cererea d-lui Ioaniciu Gabriel, privind 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul școlar 2022-2023, pe orele de educație plastică, întrucât îndeplinește 

cumulativ condițiile. 

Art.3 Acordul de principiu pentru cererea d-nei Ciucă Anca, privind 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul școlar 2022-2023, pe orele rezervate de limba engleză, întrucât îndeplinește 

cumulativ condițiile. 

Art.4 Acordul de principiu pentru cererea d-lui Avram Robert Claudiu, 

privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul școlar 2022-2023, pe orele de religie, întrucât îndeplinește 

cumulativ condițiile. 

Art.5 Acordul de principiu pentru cererea d-nei Jinar Sonia, privind 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul școlar 2022-2023, pe postul de învățător la Școala Gimnazială Răhău, 

întrucât îndeplinește cumulativ condițiile. 

Art.6 Refuzul pentru cererea d-nei Vonica-Răduțiu Camelia, privind 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 

anul școlar 2022-2023, pe postul de educatoare la GPP Nr. 3 Sebeș, întrucât nu 

îndeplinește cumulativ condițiile – nu a participat la concursurile naționale de 

titularizare în anii 2020, 2021. 

 

 
 

Președintele Consiliului de Administrație,             Secretar, 
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