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Graficul activităților la nivelul inspectoratului școlar județean
perioada 1 august - 1 septembrie 2015


Transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase
neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată; 29 iulie
2015

Detașarea în interesul învățământului
 înregistrarea acordurilor la unitățile de învățământ (în baza solicitării scrise a unității adresate
cadrului didactic); 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015 ora 900-1300
 organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului 20 august 2015 ora 1000
 discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în
interesul învăţământului la inspectoratele şcolare; termen 20 august 2015 ora 1200 (listat cu
semnătură și stampilă în original și fișierul electronic model_tabel_dii_2015.xls)
 emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului 22-28 august 2015
Detașarea la cerere prin concurs specific și completare normei didactice la titulari
 înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele
solicitate în acestea, pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice,
detaşare la cerere prin concurs specific: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015 ora 900-1300
(verificarea punctajelor se face de inspectorii de specialitate după care dosarele se înregistrează la
secretariat cam. 105)
 afișarea punctajelor la inspectoratele școlare; 19 august 2015
 organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 20 august 2015 (graficul
și locul vor fi afișate ulterior)
 validarea și revalidarea fișelor de înscriere 20-21 august 2015 (graficul va fi afișat ulterior)
 repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea
descrescătoare a punctajelor; 23-24 august 2015 (graficul va fi afișat ulterior)
SUPLINITORI CALIFICAȚI
candidaţii care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată
în anul şcolar 2015-2016 (continuitate peste 5,00) şi a celor care solicită angajare pe perioadă
determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014,
2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
 înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate
în acestea; 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015 ora 900-1300 (doar candidaţii care nu au dosar
depus la titularizare)
 organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 20 august 2015 (graficul
și locul vor fi afișate ulterior)
 validarea şi revalidarea fişelor de înscriere; 20-24 august 2015 (graficul și locul vor fi afișate
ulterior)
 repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2015
(conform art. 61 alin. 9 din Metodologie) 25 august 2015 (graficul si locul vor fi afișate ulterior)





soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar
2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată, conform prevederilor art. 60 şi art. 85 din Metodologie;
ședință publică repartizarea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza
mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 și/sau sesiunea 2013, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare; 26 august 2015 (graficul si locul vor fi afișate ulterior)
ședință publică repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (4) din Metodologie; 31 august 2015
(graficul și locul vor fi afișate ulterior)

PLATA CU ORA
 depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la
inspectoratele şcolare; 25-26 august 2015 (900-1200 la inspectorii managementul resurselor umane
sala 106, la unitățile de învățământ între 900-1200)
 atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la
nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea
avizului pentru încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte unităţi de
învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat (pe posturi publicate
neocupate); 28 august 2015,
 transmiterea la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de
plata cu ora (Plata_cu_ora_2015-2016.xls) 28 august 2015 ora 1200
 ședință publică repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (4) din Metodologie; 31 august 2015
(graficul și locul vor fi afișate ulterior)
 atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a
directorilor unităților de învățământ și transmiterea situației la inspectoratele școlare; 1 septembrie
2015 ora 1200
Notă: Extras din OMEN nr. 4895/2014 cu modificările și completările ulterioare, ordinul poate fi
consultate pe site-ul ISJ Mureș la adresa www.edums.ro/titularizare.php.
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