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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale 
 

 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
prof. Coroiu 
Mircea Dumitru 

inspector 
şcolar 

24.01.2012  

1.2 
Colaboratori la 
elaborare 

prof. Abraham 
Mihaiela 

inspector 
şcolar 

24.01.2012  

prof. Vele Liviu 
inspector 
şcolar 

24.01.2012  

Mărgineanu Ioana 
Mihaela Ramona 

consilier juridic 24.01.2012  

1.3 Verificat 
prof. Buda Crina 
Georgeta 

inspector 
şcolar, şef 
Departament 

24.01.2012  

1.4 Aprobat 

prof. Pop Mariana 
inspector 
şcolar general 

24.01.2012  

prof. Vlaicu 
Susana 

inspector 
şcolar general 
adjunct 

24.01.2012  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

 

Ediţia/ revizia 
în cadrul 
ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau a 
reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 - - ianuarie a.c. 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 
 

 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătu
ra 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare/ 
Aprobare 

1 
Conducerea 
ISJMM 

Inspector şcolar 
general 

Pop 
Mariana 

ianuarie 
a.c. 

 

1 
Inspector şcolar 
general adjunct 

Vlaicu 
Susana 

ianuarie 
a.c. 

 

3.2 
Informare/ 
Verificare 

1 

Departamen-
tul Descentra-
lizare şi mana-
gement insti-
tuţional, dez-
voltarea re-
sursei umane 

Şef 
Departament 

Buda 
Crina 
Georgeta 

ianuarie 
a.c. 

 

3.3 

Informare/ 
Operare/ 
Gestionare
/ Aplicare/ 
Pregătire 
arhivare 

1 CMRU Inspector şcolar 
Coroiu 
Mircea 
Dumitru 

ianuarie 
– martie 
a.c. (la 
solicitare
a UPJ de 
renunţar
e la CŞ) 

 

3.4 
Informare/ 
Aplicare 

1 Secretariat Secretar şef 
Târle 
Doina 

ianuarie 
a.c. 

 

3.5 
Informare/ 
Aplicare 

1 
Compartiment 
Juridic 

Consilier juiridic 

Mărgine
anu 
Ioana 
Mihaela 
Ramona 

ianuarie 
a.c. 

 

3.6 

Informare/ 
Aplicare/ 
Pregătire 
arhivare 

1 
Xerox  
(cam. 15) 

- 
Şumălan 
Ioan 

a.c.  

3.7 

Informare/ 
Operare/ 
Gestionare
/ Aplicare 

1 UPJ Directori - 

ianuarie 
a.c. (la 
renunţar
e la CŞ) 

SITE şi 
FORUM 

3.8 Informare 1 - 
Candidaţi 
concurs 

- 
februarie 
–martie 
a.c. 

SITE 
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4. Scopul procedurii operaţionale 
 
Prezenta procedura reglementează: 
- modul de înfiinţare, organizare şi cooperare cu ISJ a CŞ din judeţul Maramureş.  
- modul de afişare a datelor CŞ/ AT şi a UPJ care organizează concurs independent, precum şi 

comunicarea prealabilă a acestor date către şi de către CMRU şi centrul de concurs 
- modalitatea de comunicare a datelor în care centrele organizează concursul. 

 
5. Domeniul de aplicare 

 
PO se aplică: 
- la toate UPJ din judeţul Maramureş care hotărăsc să facă parte din CŞ în vederea asigurării calităţii 
educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor  
- la ISJMM pentru  publicarea documentului judeţean final a CŞ pe SITE şi pe FORUM. 
-  la UPJ care sunt constituite în AT, precum şi 

                 - la UPJ care organizează concursul independent. 
 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 
 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată 
- OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele 

de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial 

- OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005 
- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar următor, aprobată prin ordin de ministru, modificată şi completată 
- OMECTS nr. 5488/ 29.09.2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi 

funcţionarea Consorţiilor Şcolare, modificată şi completată 
- Legislaţia MECTS cu privire la modificarea numelor unităţilor şcolare şi adresele cu privire la 

aprobarea reţelei şcolare de la nivelul judeţului Maramureş 
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7. Definiţii şi prescutări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 
7. 1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/ sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 

1.  procedura operaţională (PO) 
prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, 
în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2.  consorţii şcolare (CŞ) 

structuri asociative, fără personalitate juridică, constituite din 
două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat ori particulare cu personalitate juridică autorizate/ 
acreditate, parte a sistemului naţional de învăţământ 

3.  contract de parteneriat 
act, anexă la Regulamentul-cadru, în baza căruia se stabilesc 
unităţile de învăţământ care fac parte din consorţiu, drepturile 
şi obligaţiile unităţilor de învăţământ parte în consorţiu 

4.  conducerea CŞ 
hotărârile CŞ se iau în şedinţa unită a CA ale tuturor unităţilor 
de învăţământ partenere, cu votul a cel puţin 2/3 din membrii 
fiecărui CA 

5.  secretariatul CŞ 
este asigurat prin rotaţie, anual, de reprezentanţii legali ai 
unităţilor de învăţământ 

6.  
unitate de învăţământ cu 
personalitate juridică (UPJ) 

unitatea de învăţământ care este organizată şi funcţionează cu 
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi 
antepreşcolari; cu minimum 150 de preşcolari şi 
antepreşcolari; cu minimum 100 de elevi şi / sau preşcolari în 
cazul unităţilor de învăţământ special; în baza unui act de 
înfiinţare/ funcţionare, are cod fiscal, sigiliu/ ştampilă cu 
însemnele MECTS şi denumirea exactă a unităţii de 
învăţământ, stema României, cont în Trezoreria Statului şi 
activitate financiar – contabilă 

7.  concurs 
concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor 
vacante/ rezervate 

8.  asociere temporară (AT) 

structuri asociative, fără personalitate juridică, constituite din 
două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat ori particulare cu personalitate juridică autorizate/ 
acreditate, parte a sistemului naţional de învăţământ care se 
asociază în vederea organizării concursului 
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7.2. Abrevieri 

 

Nr. 
crt. 

Abreverea Termenul abreviat 

1.  PO procedura operaţională 

2.  LEN Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată 

3.  ISJMM Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

4.  MECTS Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

5.  MOB 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar următor, aprobată prin ordin de 
ministru, modificată şi completată 

6.  UPJ unitate şcolară cu personalitate juridică 

7.  CMRU Compartimentul Managementul Resurselor Umane 

8.  FORUM Forumul directorilor de UPJ din judeţul Maramureş 

9.  SITE pagina web www.isjmm.ro → Mobilitate 

10.  CJ consilierul juridic al ISJMM 

11.  CŞ Consorţiu Şcolar 

12.  CA Consiliu de Administraţie 

13.  CL Consiliu Local 

14.  RA restrângere de activitate 

15.  a.c. anul curent şcolar 

16.  a.u. anul următor şcolar 

17.  AT Asociere Temporară a mai multor UPJ 

18.  concurs concursul de ocupare a posturilor didactic/ catedrelor vacante/ rezervate 

 
8. Descrierea procedurii operaţionale 

 
8.1. Generalităţi 
Prezenta PO cuprinde: 
 documentele doveditoare în vederea elaborării unui document judeţean, transmise la ISJMM de 

către UPJ care va organiza concurs din cadrul CŞ/ AT ce doreşte a se înfiinţa/ UPJ independent  
 documentul judeţean de anunţare a CŞ/ AT/ UPJ independent către cei interesaţi, precum şi data 

de anunţare a concursului 
 modalitatea de emitere a deciziei de constituire a centrului de concurs şi de numire a comisiei de 

organizare a concursului pentru AT 
 
8.2. Resurse necesare 
 legislaţia specifică 
 hârtie A4 pentru realizarea adreselor 
 calculatoarele şi imprimantele din cadrul CMRU 
 calculatoarele şi imprimantele din cadrul UPJ 
 conexiune Internet 
 Registrul de intrări-ieşiri al ISJMM 

http://www.isjmm.ro/
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8.3. Modul de lucru 
 

Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO 

CMRU întocmeşte prezenta PO. După aprobarea de către conducerea ISJMM o publică pe SITE în 
format PDF. 
Termen: decembrie a.c. 
 

Pasul 2  
Reprezentantul ISJMM în comisia de concurs 

Din fiecare comisie de organizare a concursului la nivelul UPJ, la nivelul CŞ şi la nivelul AT face parte un 
reprezentant al ISJMM.  
CMRU va centraliza anual o listă a metodiştilor şi a inspectorilor şcolari ai ISJMM, transmisă electronic 
de către fiecare inspector şcolar de specialitate în formatul metodisti-an.xls. 
După stabilirea centrelor de concurs, CA al ISJMM va aproba pentru fiecare centru de concurs, numele 
reprezentantului din lista metodiştilor/ inspectorilor şcolari ISJMM. 
CMRU va transmite fiecărui centru de concurs reprezentantul ISJMM în comisie. 
Directorii UPJ din fiecare centru de concurs se vor asigura din timp de emiterea deciziei de numire a 
comisiei de organizare a concursului (pentru comisie de concurs în cadrul CŞ sau UPJ independent). 
Termen: 30 martie a.c. 
 

Pasul 3  
Consorţiul Şcolar (CŞ) 

 
Pasul 3.1.  
UPJ semnează contractul de parteneriat, după ce fiecare CA al UPJ au votat pentru înfiinţarea 
CŞ. Fiecare UPJ va înregistra contractul în Registrul de intrări-ieşiri propriu. UPJ întocmesc 
macheta mm-cs-at-upj-concurs-an.xls (postată pe SITE). Fiecare UPJ va înainta macheta şi 
contractul de parteneriat către CL de care aparţin în vederea obţinerii acceptului de înfiinţare. 
Primul UPJ din machetă va fi trecut UPJ care organizează concursul de ocupare a posturilor 
didactice/ catedrelor vacante/ rezervate. Nu se va completa data concursului. 
Primul termen: 8 ianuarie a.c. 
A doilea termen: 28 martie a.c. 

 
Pasul 3.2.  
În vederea obţinerii avizului de oportunitate, se vor preda la CMRU următoarele documente 
de către unul din UPJ: 
 macheta mm-cs-at-upj-concurs-an.xls completată, semnată şi ştampilată de un UPJ din CŞ 

propus 
 o adresă semnată şi ştampilată de către UPJ care va organiza concursul de ocupare a 

posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate care va avea menţiunea „UPJ care va 
organiza concursul...în anul ....  din cadrul CŞ ... este ....” 

 o copie a Contractului de parteneriat (semnată, ştampilată şi înregistrată în toate UPJ din 
CŞ) 

 copie a acceptului de înfiinţare al CŞ, emis de către autorităţile administraţiei locale, de 
care aparţine fiecare unitate şcolară în parte 

Primul termen: 8 ianuarie a.c. pentru a.u. 



 
Departamentul: Descentralizare şi 
management instituţional, 
dezvoltarea resursei umane 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ:  
Constituirea Consorţiilor Şcolare, a 
Asocierilor Temporare, de comunicare a 
comisiei AT şi a UPJ care organizează 
concursul independent şi de comunicare 
a datelor de organizare a concursului 
 
Cod: PO-DI-RU-16 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare: 1 
Revizia: 1 
Nr. de exemplare: 1 
Pagina: 8 din 15 
Exemplar nr.: 1 

 
Al doilea termen: 28 martie a.c. pentru a.u., dar nu poate depăsi termenul precizat de MOB 
privind publicarea listei posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate pentru 
soluţionarea RA 

 
Pasul 3.3.  
CMRU întocmeşte documentul judeţean privind anunţarea CŞ şi-l supune spre aprobare CA al 
ISJMM. 
Termen: ianuarie – martie a.c. 

 
Pasul 3.4.  
CA al ISJMM acordă avizul de oportunitate pe baza documentelor sus menţionate. CMRU 
întocmeşte avizul în scris şi-l înaintează la semnat, distribuindu-l UPJ din CŞ prin sistemul de 
corespondenţă al ISJMM. 
Termen: ianuarie – martie a.c. 

 
Pasul 3.5.  
Compartimentul Secretariat al ISJMM înregistrează documentul judeţean care atestă 
funcţionarea CŞ în a.u. 
Termen: ianuarie – martie a.c. 

 
Pasul 3.6.  
CMRU publică pe SITE documentul judeţean de funcţionare CŞ în a.u., după acordarea avizului 
de oportunitate de către CA al ISJMM. Dacă sunt în afara primului termen precizat mai sus, 
ISJMM prin CMRU va anunţa MECTS privind înfiinţarea CŞ până la al doilea termen precizat 
mai sus. 
Termen: ianuarie – martie a.c. 

 
Pasul 3.7.  
Dacă, pe parcursul a.c. vor exista UPJ care doresc să  renunţe la CŞ în care au intrat vor semna 
documente de retragere conform legii şi le vor transmite la CMRU în vederea eliminării din 
documentul ISJMM cu privire la înfiinţarea CŞ în cauză şi a înştiinţării MECTS. 
Termen: permanent 

 
Pasul 3.8.  
CA al ISJMM va aproba reprezentantul ISJMM pentru centrul de concurs din CŞ şi-l va 
transmite prin CMRU prin intermediul faxului ISJMM. 
Cu excepţia reprezentantului ISJMM, ceilalţi membri din comisia de concurs vor fi votaţi în 
cadrul fiecărui CA al UPJ din consorţiu. 
Directorii din fiecare UPJ din consorţiu vor transmite o adresă scrisă de confirmare a aprobării 
componenţei comisiei de concurs în propriul CA al UPJ către UPJ organizatoare a concursului. 
După primirea adreselor din UPJ-urile din CŞ şi a adresei ISJMM, directorul UPJ-ului din 
centrul de concurs emite decizia de nominalizare a comisiei de concurs. 
Termen: 30 martie a.c. 

 

Pasul 4  
Asocierea Temporară (AT) 

 
Pasul 4.1.  
Fiecare UPJ din AT comunică prin intermediul PÎ dacă doreşte să se asocieze temporar în 
vederea organizării concursului. 
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Termen: 3 februarie a.c. Al doilea termen: 28 martie a.c. 

 
Pasul 4.2.  
În baza MOB-116(4), UPJ din AT care organizează concursul va înainta la ISJMM propunerea 
de numire a comisiei de concurs, respectiv: 
 preşedinte – un director al unei UPJ din AT 
 membri – directori, directori adjuncţi, profesori, de regulă, cu gradul I sau II, titulari ai 

oricărei unităţi de învăţământ din cadrul AT 
 un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular (se va nominaliza ulterior de către 

ISJMM; nu-l trece în adresă scrisă UPJ-ul) 
 un informatician/ ajutor analist programator/ personal cu competenţe în utilizarea 

calculatorului 
 secretar – un cadru didactic titular la oricare UPJ din cadrul AT 
 nu trimit la ISJMM aceste date CŞ şi UPJ care organizează concursul independent  
 înainte de a fi trimisă propunerea la ISJMM, aceasta va fi aprobată de către fiecare CA al 

UPJ din AT în parte 
Persoanele nominalizate mai sus se vor transmite printr-un curier la ISJMM (cam. 9, CMRU) 
pe o adresă scrisă, semnată şi ştampilată numai de UPJ organizatoare a concursului (din AT). 
Datele vor respecta structura de tabel: 
funcţia în comisie/ numele şi prenumele/ funcţia didactică (director/ director adjunct/ 
profesor etc.)/ specialitatea/ statut (angajat pe perioadă determinată/ nedeterminată)/ 
gradul didactic/ mobil. 
Aceste adrese nu se trimit pe fax. Toate UPJ se vor încadra în timp cu transmiterea adresei, 
fără a depăşi termenul limită. 
Termen: 28 martie a.c. 

 
Pasul 4.3.  
Pentru fiecare AT, care va organiza concursul şi va face primele două repartizări pe posturile 
din AT, CMRU va elabora în baza MOB-111(5) o decizie de constituire a centrului de concurs şi 
de numire a comisiei de concurs. Predarea deciziei semnate şi ştampilate de către ISJMM se 
va face către preşedintele comisiei de concurs în şedinţa de instruire a preşedinţilor. 
 Termen: 30 martie a.c. 

 
Pasul 4.4.  
Reprezentantul ISJMM pentru fiecare comisie de concurs din AT se va alege din lista 
metodiştilor/ inspectorilor şcolari ai ISJMM de către CA al ISJMM. 
Termen: 28 martie a.c. 
 
Pasul 4.5.  
CMRU înaintează spre aprobare CJ modelul de decizie privind constituirea centrului de 
concurs şi numirea comisiei de concurs, conform propunerilor venite din UPJ organizatoare a 
concursului, după care va înainta spre aprobare conducerii ISJMM, un referat privind cadrul 
legislativ ca temei pentru emiterea deciziilor.  
Reamintim, propunerea trebuie aprobată în fiecare CA al UPJ din cadrul AT înainte de a fi 
trimisă CMRU din ISJMM. 
Termen: 28 martie a.c. 
 
Pasul 4.6.  
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CMRU elaborează deciziile de nominalizare a centrului de concurs şi de nominalizare a 
comisiei de concurs. Decizia va fi înmânată preşedintelui de comisie de concurs în ziua 
stabilită pentru instruire. 
Termen: 30 martie a.c. 
 

Pasul 5  
UPJ care organizează concurs independent 

 
Pasul 5.1.  
UPJ care organizează concursul independent trebuie sa comunice acest lucru pe email 
mdcoroiu@yahoo.com şi în scris, semnat şi ştampilat la cam. 9 (Coroiu Mircea). Comunicarea 
şi formatul electronic trebuie să respecte termenul precizat, ca dată de transmitere. 
Termen: 28 martie a.c. 
 
Pasul 5.2.  
CA al ISJMM va aproba reprezentantul ISJMM stabilit din lista metodiştilor/ inspectorilor 
şcolari ai ISJMM pentru fiecare UPJ care organizează concursul independent. 
CMRU va transmite UPJ organizatoare independentă a concursului adresa cu nominalizarea 
reprezentantului ISJMM în comisia de concurs. 
Termen: 28 martie a.c. 
 
Pasul 5.3.  
CA al UPJ aprobă comisia de concurs. 
Pe baza aprobării CA al UPJ şi a adresei ISJMM de nominalizare a reprezentantului în comisia 
de concurs, directorul emite decizia privind nominalizarea comisiei de concurs. 
Termen: 30 martie a.c. 

 

Pasul 6  
Afişare centre de concurs 
Data concursului 

Actualizarea şi afişarea listei CŞ/ AT/ UPJ care organizează concurs independent, conform adreselor 
primite din UPJ. Afişarea tabelului Excel mm-cs-at-upjconcurs-an.xls (postat pe SITE) se va face pe SITE 
de către CMRU. 
Fiecare centru va organiza concursul în data de 2 august 2012. 
Formatul final va fi afişat pe SITE la un subiect specific. 
Termen: 28 martie a.c. 
 

Pasul 7  
Şedinţa de instruire a preşedinţilor comisiei de concurs 

În data de 2 aprilie 2012, orele 13:00 va avea lor instruirea preşedinţilor din comisiile de organizare a 
concursului la Liceul de Artă Baia Mare. Directorii UPJ în care se vor organiza concursurile au obligaţia 
de a-i anunţa pe preşedinţii nominalizaţi prin decizie din timp, pentru a putea fi prezenţi la această 
şedinţă de instruire. 
Termen: 2 aprilie a.c. 
 

Pasul 8  
Informarea candidaţilor 

mailto:mdcoroiu@yahoo.com


 
Departamentul: Descentralizare şi 
management instituţional, 
dezvoltarea resursei umane 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ:  
Constituirea Consorţiilor Şcolare, a 
Asocierilor Temporare, de comunicare a 
comisiei AT şi a UPJ care organizează 
concursul independent şi de comunicare 
a datelor de organizare a concursului 
 
Cod: PO-DI-RU-16 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare: 1 
Revizia: 1 
Nr. de exemplare: 1 
Pagina: 11 din 15 
Exemplar nr.: 1 

 
Concursul constă într-o probă practică sau inspecţie specială la clasă şi o probă scrisă din didactica 
specialităţii, potrivit programelor pentru concurs, ce pot fi studiate atât pe site-ul MECTS cât şi pe cel 
al ISJMM. 
Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 
1. 
Proba practică de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică se 
desfăşoară conform Anexelor nr. 13-20 din MOB şi se evaluează prin note de la 10 la 1. 
La niciuna din cele două nu se admit contestaţii. 
Candidaţii care nu obţin cel puţin 5 (cinci) la proba aleasă, nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii 
care nu obţin cel puţin 7 (şapte) la proba aleasă nu pot ocupa posturi publicate pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată. 
Să prescurtăm nota pentru inspecţia specială/ proba practică cu A. 
Cadrul didactic care a obţinut media cel puţin 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului 
naţional de definitivat poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor/ 
catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar cel ce a obţinut media cel puţin 5 (cinci) la 
angajare pe perioadă determinată. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei 
speciale în cadrul concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor, se va lua în calcul această notă 
pentru calculul mediei de repartizare. (Atenţie! Se vor lua în calcul numai inspecţiile la clasă pentru 
definitivat nu şi pentru alte grade didactice, MOB nespecificând luarea în calcul pentru alte grade 
didactice.) 
Proba scrisă se evaluează cu note de la 10 la 1.  
Candidaţii care nu obţin la proba scrisă cel puţin nota 5 (cinci) nu pot fi repartizaţi pe niciun post. 
Candidaţii care nu obţin la proba scrisă cel puţin 7 (şapte) nu pot fi repartizaţi pe un post publicat 
pentru angajare pe perioadă nedeterminată. 
Să prescurtăm nota pentru proba scrisă cu B. 
Media în baza căreia se va face repartizarea este media de repartizare care se calculează astfel: 

 
Titularii care participă la concurs şi nu obţin nota 5 (cinci) îţi păstrează calitatea de titulari. 
Dacă mediile de repartizare sunt egale, departajarea se va face după criteriile specificate în MOB-
110(14, 15): 
a) domiciliul în localitatea în care se află postul 
b) gradul didactic 
c) media de departajare, calculată conform MOB-110(14c, 15)  
Termen informare: permanent, pe SITE 
 

Pasul 9  
Calendarul concursului 

O sinteză a Calendarului din MOB pe componenta organizare concurs: 
 30 martie 2012 – termenul pentru publicarea listei posturilor, listei AT şi CŞ, graficul 

concursurilor, emitere decizii de nominalizare a comisiilor de organizare a concursului 
  3-12 aprilie 2012 – depunerea dosarelor de către candidaţi la UPJ care organizează 

concursul 
 18-27 aprilie 2012 – verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de 

organizare a concursului şi CJ al ISJMM (consilierul juridic va verifica şi aviza dosarele 
candidaţilor la sediul ISJMM, în baza unei programări ce va fi comunicată pe forumul 
directorilor în prealabil; dosarele vor fi înaintate spre verificare şi avizare de către unul din 
membrii comisiei de concurs) 
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 20-28 aprilie 2012 – validarea înscrierii de către candidaţi sau de către împuterniciţii 

notarial ai acestora în UPJ; neprezentarea candidaţilor la validare în UPJ atrage după sine 
anularea înscrierii la concurs 

 până la 30 aprilie 2012 – afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind 
susţinerea probelor orale/ practice şi a inspecţiilor la clasă (ambele se fac la nivelul UPJ; 
se va face şi pe site-ul acestora; la înscriere – candidaţii pot obţine de la secretariatul UPJ 
adresa web pe care o pot consulta) 

 2 mai – 8 iunie 2012 – organizarea şi desfăşurarea probelor practice/ orale şi a 
inspecţiilor speciale la clasă 

 2 august 2012 – desfăşurarea probei scrise şi afişarea graficului de repartizare de către 
fiecare centru la avizierul şi pe site-ul proprii 

 până la 6 august 2012 – afişarea rezultatelor 
 6-7 august 2012 – înregistrarea contestaţiilor la UPJ organizatoare a concursului 
 până la 8 august 2012 – rezolvarea contestaţiilor 
 până la 9 august 2012 – afişarea rezultatelor finale 

Pentru a preîntâmpina eventualele probleme anunţăm că în data de 17 iulie 2012 se va desfăşura 
examenul de obţinere a gradului didactic definitiv la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare. 
Termen: permanent 
 

Pasul 10  
Înscrierea candidaţilor. Proba scrisă 

Candidaţii se pot înscrie în unul sau mai multe centre de concurs [vezi MOB-112(4)], în măsura în care 
Calendarul permite acest lucru (adică direct la UPJ care organizează concursul). După desfăşurarea 
probelor practice/ orale şi/ sau a inspecţiilor speciale se vor afişa rezultatele la UPJ care organizează 
concurs, indiferent dacă candidaţii s-au înscris în mai multe centre, chiar dacă proba scrisă se 
derulează în acelaşi timp (pentru un candidat) în centre de concurs diferite [vezi MOB-127(3)].  
În ziua desemnată a se derula proba scrisă: candidaţii vor fi prezenţi în săli cel mai devreme la orele 
08:00 şi cel mai târziu la orele 09:00 – înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, vor începe redactarea 
lucrării scrise începând cu ora 10:00 (maxim 4 ore); candidaţii care vor să renunţe - pot părăsi sala de 
concurs pe baza unei declaraţii după cel puţin o oră de la deschiderea plicului de subiecte [vezi MOB-
129(1, 16)]. 
Urmare a datelor comunicate de către UPJ organizatoare a concursului – în termenele specificate mai 
sus, ISJMM – prin CMRU va afişa la avizier şi pe site-ul propriu până la 30 martie 2012 graficul de 
desfăşurare a concursurilor. UPJ vor afişa şi ele pe site-ul propriu aceste date, precum şi lista 
posturilor. 
Termen: permanent 
 

Pasul 11  
Arhivarea documentelor primite de CMRU pe PO şi a copiilor deciziilor emise 

CMRU înaintează documentele doveditoare la Xerox (cam. 15) care pregăteşte documentele pentru 
arhivare. Împreună vor înainta documentele la Comisia de Arhivare din ISJMM. 
Termen: a.u. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 
9.1. CMRU – întocmeşte prezenta PO şi o comunică UPJ în format PDF prin intermediul FORUM şi SITE, 

înaintează la CA al ISJMM toate solicitările de CŞ privind obţinerea avizului de oportunitate, 
publică CŞ pe SITE şi pe FORUM, publică pe SITE toate AT şi UPJ care organizează concursul 
independent, primeşte propunerea din partea AT privind nominalizarea centrului de concurs şi a 
comisiei de concurs, transmite adrese de nominalizare a reprezentantului ISJMM pentru concurs, 
înaintează documentaţia finală spre legare la Xerox (cam. 15) şi le predă împreună la Comisia de 
Arhivare din cadrul ISJMM în vederea arhivării de cea din urmă 

9.2. Fiecare director UPJ care organizează concursul independent – înaintează la CMRU datele pentru 
completarea machetei pe SITE, primeşte adresa de la ISJMM, emite decizia de nominalizare a 
comisiei de concurs, informează preşedintele de comisie astfel încât acesta să fie prezent la 
şedinţa de instruire 

9.3. Fiecare director UPJ, doritoare de a intra în CŞ – înaintează la CL de care aparţine, documentele 
doveditoare privind obţinerea acordului de înfiinţare, înaintează documentaţia finală la CMRU, 
înaintează la CMRU documentul doveditor că pot ieşi din CŞ în care funcţionează (dacă vor exista 
cazuri), directorul UPJ organizatoare a concursului – după primirea reprezentantului ISJMM de la 
CMRU – va emite decizia de nominalizare a comisiei de concurs, informează preşedintele de 
comisie astfel încât acesta să fie prezent la şedinţa de instruire 

9.4. Fiecare director UPJ din AT – aprobă nominalizarea centrului de concurs şi propunerea de comisie 
pentru concurs, transmite propunerea de comisie către CMRU, informează preşedintele de 
comisie astfel încât acesta să fie prezent la şedinţa de instruire 

9.5. CA al ISJMM – analizează solicitările şi acordă avizul de oportunitate pentru fiecare solicitare de 
înfiinţare a CŞ, aprobă desemnarea reprezentantului ISJMM în comisii din rândul metodiştilor/ 
inspectorilor şcolari ai ISJMM 

9.6. Compartimentul Secretariat – înregistrează documentul judeţean prin care se anunţă CŞ la nivelul 
judeţului Maramureş, precum şi AT şi UPJ care organizează distinct concursul 

9.7. Xerox (cam. 15) – preia documentele de la CMRU şi le pregăteşte pentru arhivare 
9.8. Comisia de Arhivare din ISJMM – preia documentele finale de la CMRU şi le arhivează 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă 
Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Macheta  
mm-cs-at-
upj-concurs-
an.xls 

CMRU 
Conducerea 
ISJMM 

1 
FORUM, 

SITE 
Arhiva 
ISJMM 

4 ani de la 
înfiinţarea 

CŞ 
- 

2.  
Documentele 
doveditoare 
preliminare 

UPJ CL 1 CL 
Arhiva 
UPJ 

4 ani de la 
înfiinţarea 

CŞ 
- 

3.  

Documentele 
doveditoare 
preliminare 
fotocopii 

UPJ 
CA al 
ISJMM 

1 CMRU 
Arhiva 
ISJMM 

a.u. - 

4.  

Documentul 
judeţean 
care atestă 
funcţionarea 
de CŞ în a.u. 

CMRU 
Conducerea 
ISJMM 

1 SITE 
Arhiva 
ISJMM 

a.u. - 

5.  

Documentul 
prin care AT 
şi UPJ, care 
nu sunt 
organizate în 
CŞ, hotărăsc 
centrul de 
concurs, 
precum şi 
propunerea 
de comisie în 
cazul AT 

UPJ 
organizatoare 
a concursului 
din AT  sau 
UPJ care 
organizează 
concursul 
independent 

CA al UPJ 1 SITE 
Arhiva 
ISJMM 

a.u. - 
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei în 

cadrul procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1.  
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

2 

2.  
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
operaţionale 

2 

3.  
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

3 

4.  Scopul procedurii operaţionale 4 

5.  Domeniul de aplicare 4 

6.  
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurale 

4 

7.  
Definiţii şi prescutări ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 

5 

8.  Descrierea procedurii operaţionale 6 

9.  Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 13 

10.   Anexe, înregistrări, arhivări 14 

11.   Cuprins 15 
 


