




















Ediţia: 1 
INSPECTORATUL PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Nr. exemplare: 3 

ŞCOLAR JUDEŢEAN privind Modificarea contractului individual de 
DOLJ muncă din durată determinată de un an în 

Revizia: O 
contract individual de muncă pe durata de 

Nr. exemplare: 3 
viabilitate a postului/catedrei 

DEPARTAMENTUL 
MANAGEMENT Cod: PO-ISJ-DJ -125 Pagină 11 din 20

RESURSE UMANE 

Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al 

4. inspectoratului şcolar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele 
CA al inspectoratului didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului 122 martie 2023 

individual de muncă din durată determinată de un an, în contrac1 
individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

Emiterea şi comunicarea deciziilor privind modificarea 

5. Inspector şcolar 
contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, îh 

23-31 martie
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

general 2023 
!Postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art.5, alin(5) din 
Metodologie 

9. Responsabilităţi şi răspunderi

Directorul unităţii de învăţământ are responsabilitatea de : 

- a aduce la cunoştinţa cadrelor didactice vizate prevederile din procedura actuală; elabora documentele solicitate de cadrele didactice
care participă la această etapă; 

- a întocmi lista cadrelor pentru care a fost admisă cererea de modificare a contractului individual de muncă din durată determinată
de un an în durata de viabilitate a postului, precum şi lista cadrelor didactice a căror cerere a fost respinsă; 

- a înştiinţa în scris cadrele didactice privind decizia consiliului de administraţie;
- trimite documentaţia solicitată la termenul stabilit în procedură la IŞJ Dolj;

Cadrele didactice angajate care îndeplinesc condiţiile menţionate au responsabilitatea de 

a studia şi respecta procedura de organizare a etapei; 
a întocmi dosarele de înscriere conform cerinţelor; 

Consiliul de administraţie al unităţii are responsabilitatea de 

a analiza cererile depuse, a verifica îndeplinirea condiţiilor, a aplica criteriile de departajare, dacă este cazul, conform 
Metodologii; 

- a stabili lista cadrelor didactice propuse pentru emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă
din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

- a comunica, în scris, cadrelor didactice solicitante motivele admiterii/respingerii cererii privind modificarea duratei contractului
individual de muncă; 

Comisia judeţeană de mobilitate al inspectoratului şcolar are responsabilitatea de 
a verifica situaţiile transmise de unităţile de învăţământ; 
întocmi listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei 

contractului individual de muncă din durată determinată de un an, m contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 
postului/ catedrei; 
prezenta listele spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 




















