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CALENDARUL 

MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC 

25.01.2021 - 17.02.2021 

 

 Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 

2021/2022, aprobată prin OMEC 5991/2020 a fost modificată prin OMEC 3165/21.01.2021 

 Conform acestui ordin etapele de mobilitate și datele  de desfășurare ale acestora sunt următoarele: 

 

ETAPA DE MOBILITATE 
PERIOADA SAU 

DATA 
ACTIVITATEA 

1. Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor și 

încadrarea personalului 

titular, a cadrelor didactice 

debutante prevăzute la art. 21 

(4) și (6) din metodologie și a 

cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului 

25-29.01.2021 

-elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor 

opționale 

-prezentarea încadrării în consiliul profesoral 

2. Întregirea normei didactice 

de predare a personalului 

didactic titular în două sau 

mai multe unități sau pe două 

sau mai multe specializări 

-până la 29.01.2021 
-înregistrarea cererilor, însoțite de documente, la 

secretariatul unității de învățământ 

1-2.02.2021 

-analizarea, aprobarea/neaprobarea cererilor în 

consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ 

2.02.2021 

- comunicarea către cadrele didactice a acordului / 

refuzului motivat pentru întregirea normei 

 

- comunicarea la inspectoratul școlar a acordului / 

refuzului motivat pentru întregirea normei, în 

format electronic, în intervalul orar 12.
00

-15.
00

 

3.02.2021 
- înregistrarea contestațiilor, însoțite de refuzul 

motivat, la secretariatul inspectoratului școlar 

5.02.2021 

-analizarea contestațiilor și stabilirea de către 

consiliul de administrație al inspectoratului școlar a 

listei finale a cadrelor didactice pentru care se 

acordă întregirea normei 

3A. Completarea normei 

didactice de predare pe 

perioadă determinată/ 

nedeterminată a personalului 

didactic titular, la nivelul 

unității de învățământ unde 

este titular sau la unități din 

aceeași localitate 

-până la 29.01.2021 

-înregistrarea cererilor, însoțite de documente, la 

secretariatul unității de învățământ 

 

1-2.02.2021 

-analizarea, aprobarea/neaprobarea cererilor în 

consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ 

 

 

 

 

 

 

3B. Completarea normei 

didactice de predare pe 

2.02.2021 

- comunicarea către cadrele didactice a acordului / 

refuzului (motivat) pentru completarea normei 

didactice 

 

- comunicarea la inspectoratul școlar a acordului / 

refuzului motivat pentru completarea normei 

didactice, în format electronic, în intervalul orar 

12.
00

-15.
00

 



perioadă determinată pentru 

cadrele didactice debutante 

(prevăzute la art. 21 (4) și (6) 

din metodologie) 

3.02.2021 

- înregistrarea contestațiilor, însoțite de refuzul 

motivat, la secretariatul inspectoratului școlar 

 

5.02.2021 

-analizarea contestațiilor și stabilirea de către 

consiliul de adminstrație al inspectoratului școlar a 

listei finale a cadrelor didactice pentru care se 

acordă completarea de normă la nivelul 

unității/localității 

NOTA: COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII SE 

ACORDĂ, ÎN ORDINE ASTFEL: ÎNTÂI PENTRU TITULARI, APOI PENTRU 

DEBUTANȚI, DACĂ MAI SUNT SOLUȚII 

4. Soluționarea cererilor de 

transfer, la nivelul unităților 

de învățământ, ale cadrelor 

didactice titulare detașate în 

interesul învățământului 

pentru nesoluționarea 

restrângerii de activitate 

-până la 29.01.2021 
-înregistrarea cererilor, însoțite de documente, la 

secretariatul unității de învățământ 

1-2.02.2021 

-analizarea, aprobarea/neaprobarea cererilor în 

consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ 

2.02.2021 

- comunicarea către cadrele didactice a acordului / 

refuzului (motivat) pentru detașare în interesul 

învățământului pentru nesoluționarea restrângerii 

de activitate  

- comunicarea la inspectoratul școlar a acordului / 

refuzului motivat pentru detașare în interesul 

învățământului pentru nesoluționarea restrângerii 

de activitate, în format electronic, în intervalul orar 

12.
00

-15.
00

 

3.02.2021 
- înregistrarea contestațiilor, însoțite de refuzul 

motivat, la secretariatul inspectoratului școlar 

5.02.2021 

-analizarea contestațiilor și stabilirea de către 

consiliul de adminstrație al inspectoratului școlar a 

listei finale a cadrelor didactice pentru care se 

acordă detașarea în interesul învățământului pentru 

nesoluționarea restrângerii de activitate  

la nivelul unității/localității 

5. Constituirea / întregirea/ 

completarea normei didactice 

de predare pentru cadrele 

didactice angajate pe perioada 

de viabilitate a 

postului/catedrei 

-până la 29.01.2021 
-înregistrarea cererilor, însoțite de documente, la 

secretariatul unității de învățământ 

9.02.2021 

-analizarea, aprobarea/neaprobarea cererilor în 

consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ 

10.02.2021 

- comunicarea către cadrele didactice a acordului / 

refuzului (motivat) pentru completarea normei 

didactice 

- comunicarea la inspectoratul școlar a acordului / 

refuzului motivat de întregire/completare a normei 

pentru cadrele diactice angajate pe durata 

viabilității postului/catedrei 

- comunicarea se face în format electronic, între 

orele 9.
00

-12.
00

 

11.02.2021 
- înregistrarea contestațiilor, însoțite de refuzul 

motivat, la secretariatul inspectoratului școlar 

12.02.2021 

-analizarea contestațiilor și stabilirea de către 

consiliul de adminstrație al inspectoratului școlar a 

listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata 

viabilității postului/catedrei pentru care se acordă 

întregirea/completarea normei didactice 

 



6. Menținerea în activitate ca 

titular, în anul școlar 

2021/2022, la cerere, în funcția 

didactică, peste vârsta de 

pensionare 

-până la 3.02.2021 
-înregistrarea cererilor, însoțite de documente, la 

secretariatul unității de învățământ 

9.02.2021 

-analizarea, aprobarea/neaprobarea cererilor în 

consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ 

10.02.2021 

- comunicarea către cadrele didactice a acordului / 

refuzului motivat pentru menținerea în activitate, 

peste vârsta de pensionare 

- comunicarea la inspectoratul școlar a acordului / 

refuzului motivat pentru menținerea în activitate, 

peste vârsta de pensionare, în format electronic, în 

intervalul orar 9.
00

-12.
00

 

11.02.2021 -întocmirea la inspectoratul școlar a listei cadrelor 

didactice care se mențin în activitate ca titular, a 

listei cadrelor diactice femei, care continuă 

activitatea până la împlinirea vârstei de 65 ani și a 

listei cadrelor didactice care se pensionează la 

limită de vârstă, anticipat sau anticipat parțial, 

începând cu 01.09.2021 

12.02.2021 - analizarea listelor în comisia paritară și validarea 

lor în consiliul de administrație al inspectoratului 

școlar 

15.02.2021 - înregistrarea eventualelor contestații la 

secretariatul inspectoratului 

17.02.2021  - soluționarea contestațiilor de către consiliul de 

administrație 

7. Analizarea, corectarea și 

aizarea proiectului de 

încadrare 

2-11.02.2021 -unitățile de învățământ preșcolar și gimnazial la 

care nu s-a înregistrat nici un tip de cerere 

12, 13, 15.02.2021 -celelalte unități, conform programării  

În data de 13 februarie 2021 se analizează 

încadrările unităților care doresc ca această 

activitate să se realizeze în această zi 

16, 17.02.2021 -reanalizarea proiectelor de încadrare care nu au 

fost avizate în perioada 12 -15 februarie 2021 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
Prof. RIZEA ILONA CORNELIA 

 

 

 

Președintele comisiei județene de mobilitate,        Inspectori şcolari pentru  

  Inspector școlar general adjunct,       managementul resurselor umane, 

Prof.  Țenescu Liliana Otilia    Prof. Tudor Iancu / prof. Elisabeta Bianca Ciulac 

 

 
 

 

 


