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Nr. 268/13.09.2018 

In atenţia doamnelor/domnilor directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

Ref: Organizarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

rămase neocupate după data de 13 septembrie 2018. 

În situaţia în care posturile didactice/catedrele rămase neocupate la data de 13 septembrie 2018 sau eliberate în 
timpul anului şcolar 2018-2019 nu pot fi ocupate, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să 
organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru 
ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului 
didactic calificat, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Metodologie. în mod excepţional, în lipsa personalului 
didactic calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, 
în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un 
an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în 
situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat. 

Concursurile constau în: 

- probe scrise şi practice/orale în profilul postului sau inspecţii speciale la clasă pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor, pe perioada determinată, cu personal didactic calificat, 

- testări scrise şi interviuri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fară studii corespunzătoare 

postului. 

Concursurile se organizează conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4959/02.09.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

În perioada 17.09.2018-21.09.2018, concursurile/testările se organizează pentru posturile didactice/ catedrele 

care au deja cod în lista publicată la nivel judeţean şi nu au fost ocupate în şedinţele publice organizare la nivelul I.S.J. 

Arad până la data de 10 septembrie 2018. 

Activităti la nivelul unitătilor de învătământ: 
1) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ se va întruni: 

- până cel târziu în data de 14 septembrie 2018, dacă au rămas neocupate posturi didactice/catedre complete 

sau incomplete care se regăsesc în lista publicată la data de 13 septembrie 2018 şi pe care, până la organizarea 

concursului/testării, va repartiza personal în regim de plata cu ora pentru angajat calificat pe perioada de maximum 

60 zile sau în regim de plata cu ora pentru angajat fara studii corespunzătoare postului pe perioada de maximum 

30 zile; 

- până cel târziu în data de 14 septembrie 2018, dacă în unitatea de învăţământ au fost repartizate în regim de 

plata cu ora pentru angajat calificat pe perioada de maximum 60 zile în şedinţele publice judeţene;  

- până cel târziu în ziua de joi a fiecărei săptămâni (în perioada 20 septembrie 2018-15 iunie 2019) în cazul 

în care posturile didactice au rămase neocupate în şedinţele publice săptămânale organizate, în fiecare zi de marţi, de 

I.Ş.J.Arad. 

2) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ atribuie posturile neocupate, în regim de plata cu ora (dacă 

acest lucru nu a fost deja realizat): 
- pe termen de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat, 

1pe termen de cel mult 30 de zile, personalului didactic iară studii corespunzătoare postului; 

3) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ organizează concursul pentru calificaţi/testării pentru 

necalificaţi conf. art. 3-5 din O.M.E.N 4959/2013 cu modificările şi completările ulterioare şi stabileşte, în acest sens: 

a) modalitatea de organizare a concursului/testării: individual, în asociere temporară cu alte unităţi de învăţământ sau 

în consorţiu şcolar (dacă unitatea face parte dintr-un consorţiu şcolar); 

b) graficul de organizare şi desfăşurare a concursului: 

c) componenţa comisiilor de concurs (conf. art. 8 -1 1 ) ;  



 

d) lista cu necesarul de profesori evaluatori care vor fi solicitaţi Comisiei judeţene de monitorizare a concursului 

(conf Art. 11.), pentru disciplinele la care nu se identifica suficienţi profesori evaluatori la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

Lista concursurilor organizate de unitatea de învăţământ, ca urmare a hotărârii CA al unităţii de învăţământ, se 

comunică la I.Ş.J.Arad: 

- în format tipărit (semnată şi ştampilată), prin depunere la registratura IŞJ Arad a documentului excel: Concursuri 

organizate de unitate 2018-2019, 
TERMEN DE TRANSMITERE: 14 SEPTEMBRIE 2018, ORA 12,00. 

https://docs.google.com/forms/d/1njTpuGBy9s4xeAWpygXK0cpxc1i3_0GTKCpoC7_5BTM/viewform 

4) La avizierul unităţii de învăţământ se afişează în data de 14 septembrie 2018, următoarele documente: 

- lista posturilor pentru care se organizează concurs, 

- graficul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice-catedrelor vacante- rezervate; 

- lista actelor necesare pentru depunerea dosarelor de inscriere a candidaţilor. 

în vederea ocupării în termen cât mai scurt a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate cu personal 

didactic, propunem următoarele grafice de organizare şi desfăşurare a concursurilor: 

 

 

Graficul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru personalul didactic calificat 
Activitatea Perioada 

Preluarea dosarelor de înscriere la concurs 17-18 septembrie 2018 

Verificarea şi validarea dosarelor de înscriere la concurs Afişarea listei 

candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs Afişarea graficului de 

desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale 

la clasă 

18 septembrie 2018 

Desfăşurarea inspecţiilor la clasă, a probelor practice/orale în profilul postului 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probei scrise 

19-20 septembrie 2018 

Desfăşurarea probei scrise 21 septembrie 2018 

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 21 septembrie 2018 

Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba 

scrisă 

21-24 septembrie 2018 

Soluţionarea contestaţiilor 24 septembrie 2018 

Validarea rezultatelor finale de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ 
Afişarea rezultatelor finale 

Repartizarea pe posturi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 

conform art. 4 alin (4) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor 

Emiterea deciziilor de numire pe post şi încheierea contractelor individuale de 

muncă pe perioadă determinată 
Comunicarea la I.Ş.J.Arad a repartizărilor candidaţilor pe posturi 24 septembrie 2018 

https://docs.google.com/forms/d/1njTpuGBy9s4xeAWpygXK0cpxc1i3_0GTKCpoC7_5BTM/viewform
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4) Comunicarea la I.Ş.J.Arad a rezultatelor concursurilor/testărilor şi a listelor cuprinzând 

candidaţii repartizaţi pe posturi didactice. 

în termen de cel mult 3 (trei) zile de la organizarea concursului, unităţile de învăţământ vor 

transmite: 

- documentul Excel: REPARTIZATI DUPA CONCURSURI IN UNITATI în format tipărit (semnat şi 

ştampilat) - la registratura I.Ş.J. Arad, 

- formularele on-line următoare, în format electronic: 

a) Lista personalului didactic calificat repartizat 

Pentru a completa formularul se va accesa urmatoarea adresa:  

https://docs.google.com/forms/d/179dd2VvFzg3IO9wOGDSVu

WkGGVlmp8MnKz3JwCkveWk/viewform 

b) Lista personalului didactic fara studii corespunzătoare postului repartizat 

Pentru a completa formularul se va accesa urmatoarea adresa:  

https://docs.google.com/forms/d/1vTHyJOByvwwoHvkDTY8N

ZLUrxS_n3HLaSbH0SgwDURY/viewform 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL DELEGAT, 

Prof. dr. Anca Patricia STOENESCU 

 

 

 

 

Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane,  

Prof. Adriana POPESCU 

Prof. Emilia MANDACHE 

 

Graficul de organizare şi desfăşurare a testării pentru personalul didactic necalificat 

(Testarea personalului didactic fară studii corespunzătoare postului, se organizează numai în cazul în care 

posturile nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat) 
Activitatea Perioada 

Preluarea dosarelor de înscriere la concurs 17-18 septembrie 2018 

Verificarea şi validarea dosarelor de înscriere la concurs 18 septembrie 2018 

Desfăşurarea probei scrise 20 septembrie 2018 

Desfăşurarea interviului 20 septembrie 2018 

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 21 septembrie 2018 

Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba 

scrisă respectiv cu privire la organizarea şi desfăşurarea interviului 

21-24 septembrie 2018 

Soluţionarea contestaţiilor 24 septembrie 2018 

Validarea rezultatelor finale de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ, 
Repartizarea pe posturi a candidaţilor 

Afişarea rezultatelor finale 

Emiterea deciziilor de numire pe post şi încheierea contractelor individuale 

de muncă pe perioadă determinată 
Comunicarea la I.Ş.J.Arad a repartizării pe posturi 24 septembrie 2018 

https://docs.google.com/forms/d/179dd2VvFzg3IO9wOGDSVuWkGGVlmp8MnKz3JwCkveWk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/179dd2VvFzg3IO9wOGDSVuWkGGVlmp8MnKz3JwCkveWk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vTHyJOByvwwoHvkDTY8NZLUrxS_n3HLaSbH0SgwDURY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vTHyJOByvwwoHvkDTY8NZLUrxS_n3HLaSbH0SgwDURY/viewform

