INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA
Nr. 2432 / 24.07.2017

CALENDARUL
MIŞCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN
JUDEŢUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 21.08.2017 - 08.09.2017
Potrivit Ordinului O.M.E.N 5739 / 2016 – privind Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 etapele şi
calendarul de mobilitate din perioada 21 august 2017 - 08 septembrie 2017 sunt
următoarele:
ETAPA DE
MIŞCARE
1. DETAŞAREA ÎN
INTERESUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

PERIOADA SAU
DATA


21.08.2017

ACTIVITATEA
- înregistrarea acordurilor scrise de către cadrele didactice la
unităţile de învăţământ și la I.S.J. Prahova (dosare conform
cererii tip) - situaţii nou apărute
- înregistrarea la Inspectoratul Şcolar a cererilor cadrelor
didactice titulare aflate în restrângere de activitate în vederea
soluționării prin detașare în interesul învăţământului (situaţii
nesoluționate sau cazurile nou apărute) și a cererilor de
completare de catedră (situații nou apărute) ;



21-23.08.2017

- discutarea şi soluţionarea propunerilor de detaşare în
interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ;

 24.08.2017
orele 09ºº - 1200

- transmiterea de către unitățile de învățământ a listei
cadrelor
didactice
detaşate
în
interesul
învăţământului/adreselor şi a celolarlate documente solicitate,
la Inspectoratul Şcolar;

orele 12ºº - 1630

- verificarea de către compartimentul managementul
resurselor umane a legalităţii detaşărilor în interesul
învăţământului propuse de unităţile de învățământ, marcarea
lor în aplicație, emiterea deciziilor;

 25.08.2017
orele 1600 - 1630

- înmânarea către candidați a deciziilor de detaşare în
interesul învăţământului.

2. DETAŞAREA LA
CERERE
+
COMPLETĂRI DE
CATEDRĂ,
RESTRÂNGERI DE
ACTIVITATE – NOU
APĂRUTE



21.08.2017



22.08.2017

- organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în
profilul postului (dacă este cazul)



28.08.2017

- soluţionarea, în ședinţă de repartizare, la sediul I.S.J.
Prahova, a cererilor de completare a normei didactice și a
detașărilor pentru restrângere de activitate nesoluționate –
situații nou apărute;

orele 800-0900

orele 900-1000



29.08.2017

orele 900-1200
3. REPARTIZAREA
POSTURILOR/
CATEDRELOR
PENTRU
ÎNCADRAREA PE
PERIOADĂ
DETERMINATĂ
(SUPLINIRE)

- înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a cererilor(dosarelor) care,
datorită unor situații excepționale, nu au fost înregistrate în
perioada 16-22.05.2017;
- înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a cererilor(dosarelor) de
completare de catedră, restrângeri de activitate nou apărute;



21.08.2017

- ședința de repartizare, a cadrelor didactice titulare, prin
detașare prin continuitate și detașare la cerere în baza
notelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor
din 2017;
- ședința de repartizare a cadrelor didactice titulare prin
detașare la cerere prin concurs specific (pe punctaj), în
ordinea descrescătoare a punctajelor.
- înregistrarea, la Inspectoratul Şcolar, a cererilor (dosarelor)
candidaţilor care solicită angajarea pe perioadă determinată
în baza mediilor obținute la concursurile naționale din
2016,2015,2014,2013,2012,2011(cazuri nou apărute –
neînscriși în perioada 16-22.05.2017);

 28.08.2017
orele 1000-2100

- ședință de repartizare, la sediul I.S.J. Prahova, a
candidaţilor care au obţinut media minim 7,00 la concursul
naţional din 2017 , în ordinea descrescătoare a mediilor;

 29.08.2017
orele 1200-1600

- ședința de repartizare a cadrelor didactice care îndeplinesc
condițiile de prelungire a contractelor individuale de muncă,
conform art. 85;



30.08.2017

orele 0830-1930



31.08.2017

orele 0830-1930

- ședința de repartizare a candidaților cu media minim 5
obținută la concursul de ocupare a posturilor / catedrelor
vacante din 2017 și a candidaților care au solicitat
repartizarea în baza notelor obținute la concursurile naționale
din 2016, 2015, 2014, (2013, 2012,2011-media de repartizare
peste 7,00 ) la următoarele discipline : limba română, limba
franceză, limba germană, limba latină, documentariști,
matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, istorie,
cultură civică, psihologie, economie, filosofie, profesor
consilier, geografie, religie, conform art. 90 din Metodologie;
- ședința de repartizare a candidaților cu media minim 5
obținută la concursul de ocupare a posturilor / catedrelor
vacante din 2017 și a candidaților care au solicitat
repartizarea în baza notelor obținute la concursurile din 2016,
2015, 2014, (2013, 2012,2011-media de repartizare peste
7,00) la următoarele discipline : educație muzicală, muzică
instrumentală, educație plastică, educație vizuală, educație
fizică, educație tehnologică, discipline tehnice, instruire
practică, învățământ special, clubul copiilor, educatoare,

învățători, conform art. 90 din Metodologie;
4. REPARTIZAREA
POSTURILOR/
CATEDRELOR
RĂMASE VACANTE/
REZERVATE RĂMASE
NEÎNCADRATE ÎN
REGIM DE CUMUL
PLATA CU ORA

01.09.2017

- depunerea dosarelor pentru încadrarea în regim de plată cu
ora la unităţile de învăţământ ( la I.S.J. Prahova dosarele au
fost depuse în perioada 27-29 iunie 2017 )

 04 .09.2017
orele 0800-1100

- atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de cumul/ plata
cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizia
directorului;



 04.09.2017
orele 1200-1600

 08.09.2017
orele 1200-1500
5. CONCURSUL
JUDEȚEAN DE
OCUPARE A
POSTURILOR/
CATEDRELOR
VACANTE RĂMASE
NEÎNCADRATE
(CALIFICAȚI)

 01.09.2017
orele 1000-1600

- ȘEDINȚĂ CU DIRECTORII unităților de învățământ
pentru:
a) acordarea de către ISJ a avizului pentru încadrarea în
regim de plată cu ora/cumul a posturilor/catedrelor/orelor
rămase neîncadrate
b) transmiterea listei posturilor/catedrelor rămase
neocupate datorită neprezentării la post a candidaților
repartizați în etapele anterioare
- repartizarea în ședință de repartizare a persoanelor care au
depus dosar la ISJ Prahova pentru încadrare la plata cu ora
- depunerea cererilor/dosarelor de înscriere



05.09.2017

- desfășurarea probelor practice în profilul postului



06.09.2017

- desfășurarea probei scrise



07.09.2017

- afișarea rezultatelor
- înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații
- afișarea rezultatelor finale


6. TESTAREA
CANDIDAȚILOR FĂRĂ
STUDII
CORESPUNZĂTOARE
POSTURILOR/
CATEDRELOR ÎN
VEDEREA OCUPĂRII
EVENTUALELOR
POSTURI/CATEDRE
RĂMASE
NEÎNCADRATE

08.09.2017
orele 160-1800

 01.09.2017
orele 1000-1600

- repartizarea în ședință de repartizare a candidaților care au
obținut media minim 5
- depunerea cererilor/dosarelor de înscriere



06.09.2017

- desfășurarea probei scrise și a interviului



07.09.2017

- afișarea rezultatelor
- înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații
- afișarea rezultatelor finale

 08.09.2017
orele 180-20

- repartizarea în ședință de repartizare a candidaților care au
obținut media minim 5

00

7. REPARTIZAREA
CANDIDAȚILOR
CONFORM ART. 94(5),
96(2), 102(alin. 1,2),

 08.09.2017
orele 0830-1500

- ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 94(5):
* titulare, rămase cu norma incompletă

103(alin. 1) DIN
METODOLOGIA
CADRU DE
MOBILITATE

* titulare, prin detașare la cerere, rămase nerezolvate
* candidați cu studii superioare cu media la examenul
din 2016,2015, 2014,2013,2012 – rămași nerepartizați
* candidați repartizați în etapele anterioare care nu sau prezentat/au renunțat la post.
- încadrarea prin cumul/plata cu ora a personalului didactic
titular asociat, pensionar neîncadrat de instituțiile de
învățământ, care a depus dosar la ISJ.

8. ORGANIZAREA
CONCURSURILOR LA
NIVEL DE UNITATE
ȘCOLARĂ

 08.09.2017
orele 1500-1600

- ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 96(2);

 08.09.2017
orele 1600-1800

- ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art.
102(alin.1 și 2), calificați care au susținut concurs județean;

 08.09.2017
orele 1800-2000

- ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art.
103(alin.1), candidați fără studii corespunzătoare care au
susținut testare.

 08.09.2017
orele 2000-2100

- direcționarea posibililor candidați către unitățile de
învățământ care mai au posturi didactice/catedre/ore
vacante/rezervate rămase neîncadrate.



11-22.09.2017

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
PROF. OPREA-NICOLAE ANGELESCU

- desfășurarea concursurilor la nivelul unităților școlare

PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE,
PROF. ȚENESCU LILIANA OTILIA

INSPECTORI SC.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ,
PROF. TUDOR IANCU
PROF. ELISABETA BIANCA CIULAC

