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Către
Colegiul/ Liceul/ Șc. Gimn. /GPP cu personalitate juridică
Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului
școlar 2014 - 2015, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se organizează în baza Ordinul
ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013
 În lipsa personalului didactic prevăzut la alin. (1) din OMEN 4959/2013, posturile
didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor
de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a
directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod
excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, în lipsa personalului
didactic calificat, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi
didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului
didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze
concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.
 În cazul în care, posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar nu pot fi
ocupate conform art.2 din OMEN 4959/2013, consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe o durată mai mare de 60 de zile,
în condiţiile art. 2 alin. (1), respectiv 30 de zile, în condiţiile art. 2 alin.(2), sunt abilitate să organizeze și
să desfășoare individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe
scrise și practice/orale în profilul postului sau inspecții speciale la clasă pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare postului, conform
Metodologiei.
 Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul
anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau în probă practică/orală sau inspecție
specială la clasă și probă scrisă din didactica specialității în profilul postului didactic/catedrei, potrivit
programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naţionale,
conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 Comisia de organizare și desfășurare a concursului, numită prin decizia directorului unității de
învățământ, are în componență și un reprezentant al inspectoratului școlar.
 În cazul în care, în unitățile de învățământ preuniversitar care organizează concurs, nu există
suficienți membri, conducerea unității de învățământ apelează la metodiștii de specialitate ai
inspectoratului școlar sau la directori din alte unități de învățământ. Aceste situații sunt soluționate de
consiliul de administrație al unității de învățământ cu sprijinul inspectoratului școlar.
 Din comisiile implicate în organizarea și desfășurarea concursului/testării nu pot face parte
persoanele care concurează sau care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.
Membrii comisiilor semnează, în acest sens, o declarație pe proprie răspundere, care se predă
președintelui comisiei de monitorizare a concursului inspector școlar general adjunct prof. Illes Ildiko și
se păstrează la inspectoratul școlar.
 Unitățile de învățământ care organizează concurs, înaintează inspectoratelor școlare, tabele
nominale cuprinzând candidații prezenți la concurs, cu rezultatele concursului, conform anexei nr. 2 din
Metodologie, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat, care
în urma concursului ocupă un post didactic/catedră, conducerea unității de învățământ menționează
situația angajării candidatului.
Inspector şcolar general,
prof. Ștefan SOMEȘAN
Inspector managementul resurselor umane,
prof. Angela BLAGA prof. Adriana BLAGA
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Colegiul/ Liceul/ Școala Gimnazială/ Grădinița ______________________________,
organizează la sediul unității, concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rezervate/vacante
apărute pe parcursul anului școlar, conform metodologiei aprobate prin OMEN 4959/02.09.2013,
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CALENDAR
de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rezervate/vacante apărute pe
parcursul anului școlar 2014-2015
Etapă
Publicarea anunțului și a calendarului
concursului la fiecare unitate de
învățământ și transmitere la IȘJ Mureș
17.11.2014
Înscrierea candidaților
18.11.2014
Verificarea și validarea dosarelor
Publicarea listei candidaților înscriși și
a graficului inspecțiilor la clasă
19.11.2014
Desfășurarea inspecțiilor speciale la
clasă
24.11.2014
Susținerea probei scrise
24-26.11.2014 Afișarea rezultatelor la unitatea de
învățământ
Înregistrarea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor finale și transmitere la ISJ
Mureș
27.11.2014
Ședință publică de repartizare a
candidaților
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