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O R D I N 

pentru modificarea şi completarea Calendarului mişcării personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/2010 

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din data de 9 februarie 2011, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin: 

 

Art. I.  Punctul 7 al Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului            

nr. 5615/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,   nr. 760 din 15 noiembrie 2010, 

se modifică după cum urmează: 

1. Literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

„e) afişarea rezultatelor la inspectoratele şcolare; 

Termen: 8 august 2011 

f) înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor; 

Perioada 8-9 august 2011” 

2. După litera f) se adaugă literele g) şi h) cu următorul cuprins: 

„g) rezolvarea contestaţiilor; 

Termen: 10 august 2011 

h) afişarea rezultatelor finale. 

Termen: 11 august 2011” 
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Art. II. Punctul 8 al Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 5615/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,   nr. 760 din 15 

noiembrie 2010, se modifică după cum urmează: 

1. Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic titular,  

cadrelor didactice asociate/pensionate şi suplinitorilor calificaţi; 

Termen: 29 august 2011” 

 

Art. III.  Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi 

Examinare şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 Art. IV.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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