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PRECIZĂRI 
PRIVIND PRETRANSFERUL CONSIMłIT ÎNTRE 

UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

I. Înregistrarea dosarelor se face în perioada 23 – 26 martie 2015, la 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi - inspectori şcolari managementul resurselor 
umane (camera 2), după următorul program: 
LUNI – 23.03.2015 

DISCIPLINA INTERVAL ORAR 

EDUCATOARE 10,30-14,00 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE PLASTICĂ 
14,00-15,30 

 

MARȚI – 24.03.2015 

DISCIPLINA INTERVAL ORAR 

MATEMATICĂ 8,30-10,00 

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ               10,00-12,00 

BIOLOGIE, FIZICĂ, CHIMIE  12,00-13,30 

ÎNVĂTĂTORI (TITULARI ÎN MEDIUL URBAN)               13,30-15,30 

 

MIERCURI – 25.03.2015 

DISCIPLINA INTERVAL ORAR 

RELIGIE ORTODOXĂ 

PROFESOR ÎN CENTRE ŞI CABINETE 
9,30-10,30 

DISCIPLINE TEHNICE / INSTRUIRE PRACTICĂ                10,30-11,30 

ÎNVĂTĂTORI (TITULARI ÎN MEDIUL RURAL) 11,30-16,00 

 



 

JOI – 26.03.2015
 

DISCIPLINA INTERVAL ORAR 

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 

ISTORIE,  FILOSOFIE  

GEOGRAFIE 

8,30-12,30 

LIMBA ENGLEZĂ 

LIMBA FRANCEZĂ 

EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT 

13,30-16,00 

 
NOTĂ:   

• Cadrele didactice care solicită pretransfer consimŃit între unităŃile de învăŃământ 

depun dosarele la unităŃile de învăŃământ vizate, în perioada 1-7 aprilie 2015, 
pentru obŃinerea acordului /acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la 
unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de 
pretransfer pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer. 

• Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri/acorduri de pricipiu pentru 
pretransfer consimțit între unitățile de învățământ înştiințează în scris inspectoratul 
şcolar (inspectori şcolari managementul resurselor umane), conform modelului 
prevăzut în anexa nr.18, în data de  8 aprilie 2015, între orele 8.30 - 15.00.  

• Criteriile de evaluare (detalierea punctajelor prevăzute in anexa nr. 2 - punctul IV din       
„Metodologia - cadru  privind mobilitatea personalului didactic din învăŃământul 
preuniversitar aprobată prin O.M.E.N nr. 4895/10.11.2014, cu modificările şi 
completările ulterioare au fost transmise în unităŃile de învăŃământ şi sunt postate 
pe   site-ul www.isj.gl.edu.ro , secŃiunea managementul resurselor umane. 

• CandidaŃii sunt rugaŃi să respecte graficul de înscriere. 
 
II. ŞedinŃa publică pentru soluŃionarea cererilor de pretransfer consimŃit între unităŃile de 

învăŃământ, va avea loc în data de  17 aprilie 2015, după un grafic care va fi afişat ulterior 
perioadei de depunere a dosarelor. 

 


