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                 STR.PORTULUI NR.55 B � 0372362000, 0372362001 � 0236319396 

                        E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro 

 

 

         
PRECIZĂRI  

privind derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic în perioada 
 16 – 20 august 2013 

 
� La Liceul Tehnologic de Marină, localitatea Galați – Sala de Navigație, se înregistrează cereri-tip, însoțite de 

documentele enumerate în acestea pentru cadrele didactice care solicită: 
o Completarea normei didactice; 
o Detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 
o Detașare la cerere prin concurs/concurs specific; 
o Prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014 

(continuitate la suplinire); 
o Angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la 

concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010.  
 

GRAFICUL DEPUNERII DOSARELOR 
 

DATA INTERVAL 
ORAR 

 

VINERI 16.08.2013 8,30 – 13,00 Cadrele didactice titulare care solicită: 
- completarea normei didactice; 
- detașare în interesul învățământului pentru 

restrângere nesoluționată; 
- detașare la cerere prin concurs/concurs specific. 

PERIOADA  
19 – 20.08.2013 

- prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată 
în anul școlar 2013-2014 (continuitate la suplinire); 

- angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la 
concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la 
concursul din iulie 2010. 

LUNI 
19.08.2013 

8,30 – 15,00 MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 
FIZICĂ, CHIMIE 
BIOLOGIE 
LIMBA ROMÂNĂ 
LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ 
EDUCATOARE 
ÎNVĂȚĂTORI 

MARȚI 
20.08.2013 

8,30 – 15,00 ISTORIE 
GEOGRAFIE 
SOCIO-UMANE 
ARTE (EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE PLASTICĂ) 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
RELIGIE ORTODOXĂ 
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 
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DATA INTERVAL 
ORAR 

 

DISCIPLINE TEHNICE 
INSTRUIRE PRACTICĂ 

 

                 

NOTĂ: 
• Cererile-tip se găsesc pe site-ul ISJ GalaŃi, www.isj.gl.edu.ro; 

• Actele necesare sunt enumerate în cererile – tip (avizul medical trebuie eliberat de un medic psihiatru); 

• Ordinea disciplinelor planificate într-o zi  nu determină ordinea de înscriere a candidaŃilor;  

• Vă rugăm să respectaŃi planificarea disciplinelor pe zile. 
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