
 

 

ACTIVITĂȚI PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

pentru anul școlar 2022 – 2023 aferente lunii MARTIE 2022 

extras din Calendar 

 

5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar și 

transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea 

rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:  

n) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:  

(i) cererilor cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă 

determinată/nedeterminată, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 

21 alin. (4) și (6) din Metodologie pe perioadă determinată;  

(ii) cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin transfer;  

(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei 

pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată;  

(iv)cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin detașare în interesul 

învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;  

Termen: 9 martie 2022  

o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a 

restrângerilor;  

Perioada: 9-10 martie 2022  

p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;  

Termen: 11 martie 2022  

q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din 

Metodologie.  

Perioada: 14-21 martie 2022 

 

6) Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual 

de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea 

au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 

7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și 

dacă postul este vacant:  

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;  

Termen: 14 martie 2022  

b) depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților 

de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și 

comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe 

durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;  

Perioada: 14-15 martie 2022  

c) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de 

administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe 

durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei la inspectoratele școlare;  

Termen: 16 martie 2022  



 

d) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de 

administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe 

durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate și înregistrarea 

contestațiilor la inspectoratele școlare și remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul 

școlar;  

Perioada: 16-18 martie 2022  

e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și validarea 

listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului 

individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei; Termen: 21 martie 2022 f) emiterea și comunicarea deciziilor privind 

modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual 

de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din 

Metodologie.  

Perioada: 22-25 martie 2022  

 

7) Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract 

individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma 

didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:  

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;  

b) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente 

acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer 

consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare (pentru unitățile de 

învățământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);  

Termen: 22 martie 2022  

c) depunerea, la inspectoratele școlare, a cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, 

de către:  

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre 

în baza consimțământului scris;  

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform 

deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;  

d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia județeană/a municipiului 

București de mobilitate;  

Perioada: 22-25 martie 2022  

e) afișarea, la avizierul și pe pagina web a inspectoratului școlar, a:  

(i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de 

învățământ, cu precizarea localității de domiciliu și a unităților de învățământ la care sunt titulare 

cadrele didactice care au depus cereri;  

(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat 

modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informații: studiile, postul/didactic/catedra pe 

care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media 

obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută 

la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat 

pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite, calificativele obținute în 



 

ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs și sancțiunile disciplinare în 

ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.  

Termen: 28 martie 2022  

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ la punctajele acordate;  

Perioada: 28-29 martie 2022  

g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului 

școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului 

școlar;  

Termen: 30 martie 2022  

h) desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la 

sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*;  

Perioada: 23-30 martie 2022  

i) depunerea, la unitățile de învățământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de 

către:  

(i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi 

didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la 

unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, 

pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;  

(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform 

deciziilor de repartizare pe post/catedră și solicită modificarea repartizării;  

Perioada: 28-30 martie 2022  

j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele 

didactice și comunicarea hotărârii cu privire la:  

(i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice în vederea schimbării 

locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea 

medicului de medicină a muncii;  

(ii) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului 

stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de 

principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neîndeplinirea condițiilor specifice;  

(iii)emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare 

a aplicării criteriilor de ierarhizare specifice, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru 

modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru 

neîndeplinirea condițiilor specifice;  

k) transmiterea la Ministerul Educației, D.G.M.R.U.R.Ș., a situațiilor de pretransfer în vederea 

schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la 

propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;  

Termen: 31 martie 2022  

l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către 

personalul didactic care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia 

județeană/a municipiului București de mobilitate;  

m) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către 

cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită 

modificarea repartizării, la consiliile de administrație ale unităților de învățământ;  

Perioada: 31 martie-1 aprilie 2022 


