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OCUP ARE A POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR
CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI ~COLAR 2012-2013
iN UNIT ATILE DE iNv ATAMANT PREUNIVERSIT AR DE STAT
Ordinul ministrului educatiei, cerceti'irii, tineretului ~i sportului or. 5624/31.08.20 12-selectie
in conformitate cu art. 1 din OMECTS 5624/20] 2 cadrele didactice calificate riimase
nerepartizate (participante la Concursul de titularizare cu notii peste 5,00 In 20] 2,20] ], 20 I0) care doresc
sii fie repartizate pe posturi pe parcursul anului ~colar, se pot Inscrie In vederea repartiziirii la I~J Mure~,
cam. 106.
in conformitate cu art. 2 alin. ] din OMECTS 5624/20] 2, dupii data de ] 7 septembrie 20] 2, pe
posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteazii In unitiitile de Inviitiimant
preuniversitar de stat, pe parcursul anului ~colar 20] 2-20] 3, se repartizeaza
personalul didactic
calificat care indepline~te conditiiIe de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din Inviitiimantul preuniversitar In anul ~colar 2012-20]3,
aprobatii prin OMECTS or. 5560/20 II, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, numitii In continuare
Metodologie-cadru.
in lipsa personalului didactic previizut la alin. (I), dupii Inceperea cursurilor, posturile
didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteazii In unitiitile de Inviitiimant preuniversitar
de stat pe parcursul anului ~colar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de ziIe, se atribuie la
nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat,
prin decizie a directoriIor, In baza hotiirarii consiIiiIor de administratie ale unitiitilor de Inviitiimant.
in cazul In care, posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului ~colar nu pot fi
ocupate, consiliile de administratie din unitiiti1e de Inviitiimant preuniversitar de stat In care se vacanteazii
posturi didactice/catedre, pe parcursul anului ~colar 2012-20] 3, pe 0 durata mai mare de 60 de ziIe, sunt
abilitate sii organizeze ~i sii desfii~oare individual, In consoftii ~colare sau In asocieri temporare la nivel
local, concursuri cu probe scrise ~i practice/orale in profiIul postului ~i inspectii speciale la clasa
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor,
pe perioada determinata,
cu personal didactic
calificat, respectiv testari pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
cu personal tara studii
corespunzatoare postului, conform Metodologiei.
in vederea organizarii
cocursului/testarii
de ciitre ~coalii pentru toate posturile care se
vacanteazii pe parcursul anului ~colar se parcurg urmiitoarele etape:
- ~coala comunicii In scris inspectorului de specialitate ~i inspectorului managementului resurselor
umane postul pentru care se organizeazii concurs, conform modelului (fisierul posturi-vacante-20] 22013.xls), fi~ierul completat se transmite electronic la adresa personal.isjmures@gmail.com;
- inspectorul de specialitate poate nominaliza pe post cadre didactice cu respectarea art. I
OMECTS 5624/20]2 ~i comunicii In scris ~colii acest lucru;
- din Comisia de concurs, ca reprezentant, va face parte inspectorul coodonator sau un alt inspector
desemnat de ISJ;
- concursul ~i testarea se organizeazii cu respectarea OMECTS 5624/20] 2
testare + interviu (necalificati); datele
- ~coala organizeazii concurs + inspectie (calificati),
calendaristice privind probe Ie vor fi afi~ate la unitiitile de Inviitiimant ~j pe site-ul ISJ Mure~
www.edums.ro/titularizare.php .
- In lipsa evaluatorilor pentru organizarea concursului, directorii vor apela la inspectorii ~colari de
specialitate;
in conformitate cu art. 22 din OMECTS 5624/2012 Directorul unitatii de invatamant emite
decizia de numire pentru candidatii repartizati ~i Incheie cu ace . ~
.
: dividuale de muncii
conform anexei or. 3 la prezenta Metodologie. Numirea pe post va ." unicatii IfI~ . ISJ Mure~.
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