PLATA CU ORA

28 și 31 august 2020 - depunerea cererilor si documentelor justificative la
unitatile scolare
-

Înregistrarea dosarelor pentru încadrarea în regim plata cu ora la unitățile de
învățământ și a avizelor la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.
Incadrarea in regim plata cu ora se realizeaza numai cu acordul unitatii scolare.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului sunt:
- cerere de încadrare în anul școlar 2020-2021 în sistemul PLATA CU ORA la
care se anexează următoarele acte:
- copie a actului de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de
învăţământ la care funcţionez ca titular(ă);
- copii ale diplomei/diplomelor de studii şi foii matricole/foilor matricole/suplimentelor
la diplomă(obligatoriu);
- copii ale certificatelor de grade didactice(unde este cazul)
- copii ale cărții de identitate, certificatului de naștere și certificatului de căsătorie (dacă
este cazul);
- copie a documentelor/certificatelor privind pregătirea psihopedagogică;
- adeverinţe/adeverinţă privind calificativele din ultimii doi ani şcolari încheiați în care
am desfăşurat activitate didactică (calificativul parţial pentru anul şcolar 2019-2020,
pentru absolvenţii promoțiilor 2019, 2018 şi debutanții în primul sau al doilea an de
activitate), în original;
- adeverința privind calitatea de angajat cu contract individual de muncă (pentru
solicitanţii angajați), în original;
- copie a deciziei de pensionare (pentru solicitanţii care au intrat în posesia ei);
- cuponul de pensie din luna precedentă (pentru cadrele didactice pensionate);
- copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- avizul de principiu al unităţii de învăţământ/instituţiei pentru a funcţiona în sistemul
plata cu ora în anul şcolar 2020-2021,
- certificatul medical de la medicina muncii din care să reiasă faptul că sunt apt(ă)
pentru a preda în învăţământ (pentru cadrele didactice asociate sau pensionate), în
original;
- copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este
cazul;
- curriculum vitae, în original, însoţit de copii ale actelor doveditoare privind activitatea
ştiinţifică şi metodică(semnat pe toate paginile);
- adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în
ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea
disciplinară a contractului individual de muncă(original);
- certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală(original).
- CV-ul cu documentele justificative*
*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz
fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.
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1 septembrie 2020
Orele neocupate sunt atribuite în regim plata cu ora
- personalului didactic titular la nivelul unității de învățământ, prin decizie a
directorului unităților de învățământ,
- personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic
asociat și personalului didactic pensionat prin acordarea unui aviz*** pentru
încadrarea în regim de plata cu ora și depunerea și transmiterea acestuia la
inspectoratul școlar;
2 septembrie 2020
a) Transmiterea, la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, a:
- listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate;
- listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim plata cu ora, precum și a listei
posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate datorită
neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare;
b) atribuirea orelor neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității;
c) acordarea avizului pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de
învățământ și depunerea/transmiterea acestui aviz la Inspectoratul Școlar Județean
Giurgiu.

Avizul este obținut în urma evaluării curriculumului vite însoțit de documente justificative depuse
la unitatea de învățământ.
***
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