Aprob,
Inspector scolar general,
Prof. Florentina Ecaterina COSTEA
Nr.16392/ 17.12.2018
CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 (cf. OMEN nr. 5460/2018)
RESPONSABILI
DATA / PERIOADA
(prevăzute în
Calendarul ISJ Ilfov)

4 IANUARIE 2019

ACTIVITATEA

La nivelul unităţii
de învăţământ

Documente de înaintat
la ISJ Ilfov

Termen de
înaintare la ISJ
Ilfov

1.a. Constituirea comisiei de mobilitate de la nivelul inspectoratului
școlar

11 IANUARIE 2019 1.b. Constituirea comisiei de mobilitate de la nivelul unității școlare

La nivelul ISJ Ilfov

GRUP ȚINTĂ
( PERSOANE
INTERESATE )

CA al ISJ
CA

CA al UÎ

1.c. Înființarea/desființarea consorțiilor școlare pentru anul școlar
2019-2020: se comunică la ISJ cererile pentru acordarea avizului de
oportunitate (OMECTS 5488/2011), în conformitate cu art. 1, alin.
(2), din Metodologie (OMEN 5460/2018)

Director

Cerere pentru avizul de
oportunitate

31 01 2019

Comisia de mobilitate

Unitățile școlare
interesate

2. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe
post/catedră a personalului didactic titular conform prevederilor
art. 19 alin. (3)-(4) din Metodologie, întocmirea, de către unitîțile de
învățământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei ,
care optează pentru menținerea în activitate ca titular până la
împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curții
Constituționale nr. 387/2018, precum și a listelor cuprinzând
31 IANUARIE 2019
personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de
pensionare la 1 septembrie 2019 , pe baza cererilor înregistrate la
secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la
inspectoratul școlar:
a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată
parțială.

Director

Machete completate

31 01 2019

Comisia de mobilitate

Secretarele unităților
școlare

Până la 31
IANUARIE 2019

3.Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea
personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire
/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la
Până la 15
nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular
FEBRUARIE 2019
pentru anul școlar 2019 - 2020 și soluționarea cererilor cadrelor
didactice titulare prevăzute la art. 48, alin.(2) și (3) din Metodologie
(restrângeri de activitate nesoluționate).

Director, secretar

15 02 2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice titulare
interesate

a) elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale
Până la 15
FEBRUARIE 2019 pentru anul școlar următor;

Director, secretar

15 02 2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice titulare
interesate

b) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare
prevăzute la art. 48, alin. (2) din Metodologie și a cererilor de
întregire/completare a normei didactice de predare-învățareevaluare la secretariatele unităților de învățământ;

Director, secretar

31 01 2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice titulare
interesate

8 02 2019

Cadrele didactice aflate
în RA nesoluționată/care
Comisia de mobilitate
doresc întregirea normei
didactice

12 02 2019

Cadrele didactice aflate
în RA nesoluționată/care
Comisia de mobilitate
doresc întregirea normei
didactice

8 02 2019

Cadrele didactice aflate
în RA nesoluționată/care
Comisia de mobilitate
doresc întregirea normei
didactice

Până la 31
IANUARIE 2019

c) comunicarea, la inspectoratul școlar, a acordului /
acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor
8 FEBRUARIE 2019 didactice titulare prevăzute la art. 48, alin. (2) din
Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de
predare-învățare-evaluare;

12 FEBRUARIE
2019

d) stabilirea de către consiliul de administrație al
inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice
prevăzute în art. 48, alin. (2) din Metodologie pentru care se
acordă transferul;

e) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul
unităților de învățământ/consorțiilor școlare; organizarea
21 IANUARIE - 8
inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil,
FEBRUARIE 2019
afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe
pagina web a inspectoratului școlar;

Director, secretar Machete completate

Director, secretar Machete completate

Director

Machete completate

f) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a

12 - 22 FEBRUARIE
ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către
2019

Director

Anexe PSÎ

inspectoratul școlar;

22 FEBRUARIE
2019

Cadrele didactice aflate
în RA nesoluționată/care
12 - 22 02 2019 Comisia de mobilitate
doresc întregirea normei
didactice

Cadrele didactice aflate
în RA nesoluționată/care
Comisia de mobilitate
doresc întregirea normei
didactice

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer/întregire de
normă.

4. Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte
Comisia de
31 IANUARIE - 13 condiţiileprevăzute la art. 28, alin. (4) din Metodologie și se
FEBRUARIE 2019 menţine în activitate ca titular în funcția didactică, mobilitate

la cerere,
Până la 31
IANUARIE 2019

Machete completate

4 02 2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
pensionabile

în anul şcolar 2019-2020:

a) Depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de
învăţământ

b) Aprobarea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în
Până la 4
funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de
FEBRUARIE 2019
învățământ

Comisia de
mobilitate

Director

Cadrele didactice
pensionabile

Machete completate

4 02 2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
pensionabile

c) Întocmirea la nivelul ISJ a listei finale cuprinzând cadrele didactice
care îndeplinesc condiţiile legale prevăzute la art. 28 alin. (4) din
5-6 FEBRUARIE
Metodologie şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul
2019
şcolar 2019-2020, prezentarea acestora spre validare consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei finale la ISJ

Comisia de mobilitate Cadrele didactice
CA
pensionabile

7-11 FEBRUARIE
e)Înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare
2019

Registratura ISJ

Cadrele didactice
pensionabile care au depus
contestaţii

CA al ISJ

Idem

12 - 13 FEBRUARIE f) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar
2019
14 FEBRUARIE
2019

g) Emiterea şi comunicarea deciziilor

26 FEBRUARIE - 5. Completarea normei didactice de predare - învăţare - evaluare a
7 MARTIE 2019 personalului didactic titular la nivelul ISJ

Cadrele didactice pentru
Comisia de mobilitate completare de normă la
nivelul ISJ
Comisia de mobilitate Idem

26 FEBRUARIE
2019

Afişarea la ISJ a listei tuturor catedrelor vacante / rezervate complete și
incomplete

Comisia de mobilitate Idem

27 - 28
Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la ISJ
FEBRUARIE 2019
Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de
28 FEBRUARIE profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina
5 MARTIE 2019
web a inspectoratului școlar

Comisia de mobilitate Idem

Director

Comisia de mobilitate Idem

ȘEDINȚĂ de repartizare organizată de comisia de mobilitate de la
nivelul ISJ pentru completarea normei didactice

Inspector şcolar
general adjunct
Idem
Comisia de mobilitate

7- 11 MARTIE 2019 Emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă / transfer

Comisia de mobilitate Idem

Sedință publică
7 MARTIE 2019

11 - 28 MARTIE
2019

6. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin
restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori
prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ

Director / Secretar

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

11 MARTIE 2019

a) Reactualizarea listei posturilor didactice / catedrele vacante /
rezervate complete și incomplete și afișarea acesteia la inspectoratul
școlar

Director / Secretar

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

11 MARTIE 2019

Director / Secretar
b) Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cadrelor didactice care intră în
Comisia de
restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2019
mobilitate

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

11 MARTIE 2019
(25 - 28
FEBRUARIE
transmitere la ISJ
spre avizare)

c) Afișarea, la sediile unităților de învățământ, a condițiilor specifice şi
Director / Secretar
a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru
Comisia de
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer
mobilitate
consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratul școlar

11 - 12 MARTIE
2019

d) Înregistrarea cererilor (însoţite de documentele precizate în acestea)
cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratul
şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de
mobilitate ISJ şi consilierul juridic al ISJ

e) Afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului
14 MARTIE 2019 școlar a listei cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea
restrângerii de activitate

Lista condițiilor
specifice/grile de
evaluare

25 - 28
FEBRUARIE
2019

Cadrele didactice intrate în
restrângere de
Comisia de mobilitate
activitate/interesate de
pretransfer

Comisia de mobilitate Cadrele didactice intrate în
Consilierul juridic
restrângere de activitate

14 MARTIE
2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

14-15 MARTIE
2019

f) Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate

Registratura ISJ
Cadrele didactice intrate în
Comisia de mobilitate restrângere de activitate

11 - 15 MARTIE
2019

g)Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de
profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina
web a inspectoratului școlar

Maiştrii instructori,
Comisia de mobilitate informatică, pregătire
sportivă de specialitate

h) Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al
Director / Secretar
18 MARTIE 2019 inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale la inspectoratul școlar Comisia de
și pe pagina web a ISJ
mobilitate

Consiliul de
administraţie al ISJ
Ilfov

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

15 - 19 MARTIE
2019

i) Depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de
către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea Registratura unității
acordurilor în vederea soluționării restrângerii de activitate la unitățile de de învățământ
învățământ / CJRAE

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

20 MARTIE 2019

j) Analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a
solicitărilor și comunicarea hotarârii cu privire la acordarea /
neacordarea acordului pentru transfer

Consiliul de
administrație

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

20- 21 MARTIE
2019

k) Depunerea și înregistrarea contestațiilor privind acordurile emise de
unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită
transfer consimțit între unitățile de învățământ

Registratura unității
de învățământ

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

25 MARTIE 2019

l) Soluționarea contestațiilor privind acordurile pentru transfer emise de Consiliul de
unitățile de învățământ
administrație

Comisia de mobilitate

25 - 26 MARTIE
2019

m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice
titulare care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de
mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar
constituită la nivelul inspectoratului școlar;

Registratura ISJ
Cadrele didactice intrate în
Comisia de mobilitate restrângere de activitate

27 MARTIE 2019
SEDINTA
PUBLICA

n) Soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă
publică de repartizare

Comisia de mobilitate

27 - 28 MARTIE
2019

o) Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul
de soluţionare a restrângerilor

Consiliul de
Cadrele didactice care au
administraţie ISJ Ilfov
depus contestaţii
Comisia de mobilitate

29 MARTIE 2019

Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar

Consiliul de
Cadrele didactice care au
administraţie ISJ Ilfov
depus contestaţii
Comisia de mobilitate

Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
repartizate prin TRA

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
titularizabile

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
titularizabile

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
titularizabile

29 MARTIE - 2
APRILIE 2019

7. Repartizarea, ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ organizată de inspectoratul
școlar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate
1-10 APRILIE 2019 angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în
baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare
1 APRILIE 2019

a) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

2-4 APRILIE 2019 b) Depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratul şcolar

Cadrele didactice intrate în
restrângere de activitate

Cadrele didactice care au
depus contestaţii

c) Verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului
3-5 APRILIE 2019 didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul
inspectoratului şcolar și consilierul ISJ

Comisia de mobilitate Cadrele didactice
Consilierul juridic
titularizabile

d) Repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art.253 din
Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa
publică organizată de inspectoratul şcolar

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
titularizabile

8 -9 APRILIE 2019

e) Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediul inspectoratului
şcolar

Registratura ISJ

Cadrele didactice
titularizabile

10 APRILIE 2019

f) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar

Comisia de mobilitate Cadrele didactice
CA ISJ
titularizabile

10-12 APRILIE
2019

g) Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

Comisia de mobilitate

10 APRILIE - 15
MAI 2019

8. Pretransferul consimţit între unităţile de învățământ
preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

10 APRILIE 2019

a) Reactualizarea și afișarea la sediul ISJ a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete

10 APRILIE 2019

b) Afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice şi
a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul)pentru ocuparea
Director / CA /
posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între
Comisia de
unitățile de învățământ, avizate de inspectoratul școlar (pentru unitățile
mobilitate
de învățământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de
transfer )

11 - 17 APRILIE
2019

c) Depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de
către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de
posturi/catedre în baza consimțământului scris, respectiv pretransfer
consimţit între unităţi de învăţământ la ISJ; verificarea și avizarea
dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului
didactic constituită la nivelul inspectoratului școlar și de consilierul
juridic la ISJ

18 APRILIE 2019

d) Afişarea la sediul ISJ şi pe pagina de web a ISJ a listei cu punctajele
cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile
de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt
titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

23 - 24 APRILIE
2019

e) Înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

25 APRILIE 2019

f) Soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de
administrație al ISJ, afișarea punctajelor finale la sediul ISJ și pe pagina
web a ISJ

12 APRILIE - 7
MAI 2019

g) Desfăşurarea inspecțiilor speciale la clasă / probelor practice / orale de
profil, afișarea rezultatelor la inspectoratul școlar și pe pagina web a ISJ

8 APRILIE 2019
ȘEDINȚĂ
PUBLICĂ

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

Director / Secretar

Director / Secretar

Cadrele didactice
titularizabile

Lista condițiilor
specifice/grile de
evaluare

Cadrele didactice
27 - 29
Comisia de mobilitate interesate de pretransferMARTIE 2019
schimb de posturi

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate
interesate de pretransferConsilier juridic
schimb de posturi

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

6 - 7 MAI 2019

h) Depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de
către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de
Director
învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru
Comisia de
obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la
unitățile de învățământ la care sunt titulare cadrele didactice care au mobilitate
depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu
pentru pretransfer

8 MAI 2019

i) Analiza , în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a
Director
solicitărilor depuse de către cadrele didactice titulare şi comunicarea
Comisia de
hotărârii cu privire la acordarea / neacordarea acordului de principiu
mobilitate
pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul şcolar

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

Hotărârea CA privind
acordul / refuzul pentru
pretransfer

8 MAI 2019

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

j)Depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de
unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită
pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de
mobilitate aconstituită la nivelul inspectoratului școlar

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

9 - 10 MAI 2019

k) Soluționarea contestațiilor privind acordurile/acordurile de
principiu emise de unitățile de învățământ

CA al ISJ

13 MAI 2019
SEDINTA
PUBLICA

l) Soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între
unităţile de învăţământ în ŞEDINŢĂ PUBLICĂ de repartizare

8 - 9 MAI 2019

13 - 14 MAI 2019

m) Înregistrarea contestaţiilor la ISJ cu privire la modul de soluţionare a
cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

15 MAI 2019

n) Soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJ

16 MAI 2019

o) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
şi afişarea acesteia la sediul ISJ

Director / Secretar

16 - 24 MAI 2019

p) Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

6 - 15 MAI 2019

9. Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește
Director/secretar
condițiile prwevăzute la art. 59 alin.(1) din Metodologie și solicită
Comisia de
reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2019 2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum mobilitate
și a personalului didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie

6 - 7 MAI 2019

a) Depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de
învățământ

8 MAI 2019

b) Discutarea şi analizarea de către consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ a cererilor depuse

Director/secretar
Comisia de
mobilitate
Consiliul de
administrație

Cadrele didactice
interesate de pretransferschimb de posturi
Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi
Cadrele didactice
Registratura ISJ
interesate de pretransferschimb de posturi
Cadrele didactice
CA al ISJ
interesate de pretransferschimb de posturi
Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi
Cadrele didactice
Comisia de mobilitate interesate de pretransferschimb de posturi

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
pensionate

Cadrele didactice
pensionate
Cadrele didactice
pensionate

8-9 MAI 2019

c) Comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților școlare,
inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului / refuzului
privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2019 Director/secretar
2020, a personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile
prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie precum și a personalului
didactic prevîzut la art. 60 din Metodologie

13 MAI 2019

13 - 14 MAI 2019
15 MAI 2019
16 - 24 MAI 2019

Hotărârea CA privind
acordul/refuzul

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
pensionate

d) Validarea de către consiliul de administrație al ISJ a listelor finale
cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplinește
condițiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie și a solicitat
reîncadrarea în funcția de personal didactic, precum și a personalului
didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie

CA al ISJ

Cadrele didactice
pensionate

e) Depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediul ISJ

Registratura ISJ

Cadrele didactice
pensionate

f) Soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al ISJ

CA al ISJ

Cadrele didactice
pensionate

g) Emiterea și comunicarea deciziilor

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
pensionate

4 MAI 2019

10. Stabilirea prelungirii contractelor individuale de muncă, în anul

6 - 14 MAI 2019

şcolar 2019- 2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin
definitivarea în învăţământ , în baza mediei de repartizare minimum 7
Director/secretar
(şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice /
Comisia de
catedrelor vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile
mobilitate
2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar, pentru
finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform art. 61 din
Metodologie

6 - 7 MAI 2019

a) Depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ, a
cererilor personalului didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă Director/secretar
determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de
Comisia de
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019/2020, conform art.
mobilitate
61 din Metodologie

8 MAI 2019

b) Comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de
principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de Director, secretar
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 - 2020, conform
prevederilor art. 61 din Metodologie

Cadre didactice
suplinitoare, cu media cel
puţin 7 (şapte) în sesiunile
2018, 2017 şi/sau 2018,
2017,2016, 2015 pentru
învățători/institutori

Idem

8 MAI 2019

Comisia de mobilitate Idem

8 - 10 MAI 2019

9 - 14 MAI 2019

15 MAI 2019

16 - 24 MAI 2019

14 MAI - 1
AUGUST 2019

Până la 14 MAI
2019

c) Reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratul şcolar, ale
cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea
duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul
şcolar 2019 - 2020, cf. prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea
dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către
comisia de mobilitate de la nivelul inspectoratului şcolar

Comisia de mobilitate Idem

d) Verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia
de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar și
consilierul juridic al inspectoratului școlar

Comisia de mobilitate Idem

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare
asoluționării în ordine, a:
(i) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;
(ii) cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019 - 2020 a personalului
didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul
preuniversitar;
(iii) cererilor de prelungire a contractului individual de muncă în anul
școlar 2019 - 2020, pentru personalul didactic angajat pe perioadă
determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

Comisia de mobilitate

d) Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare

Comisia de mobilitate Idem

11. OCUPAREA PRIN CONCURS NAȚIONAL A POSTURILOR
DIDACTICE / CATEDRELOR DECLARATE VACANTE /
REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

Director, secretar

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu

fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
și transmiterea situaţiei la inspectoratul şcolar

Director, secretar

Machetă cadre didactice
care soliciă cocediu fără
plată

14 mai 2019

Cadrele didactice titulare,
suplinitoare

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
interesate

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice care
solicită CFP

b) Verificarea şi publicarea listei finale REACTUALIZATE cu
posturile didactice/catedrele vacante / rezervate pentru concurs

Cadrele didactice care
Comisia de mobilitate doresc înscrierea la
concurs

16 - 24 MAI 2019

c) Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la CONCURSUL
de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv
pentru absolvenţii promoţiei 2019, la inspectoratul școlar

Comisia de mobilitate Cadrele didactice
Registratura ISJ
participante la concurs

17 - 27 MAI 2019

d) Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia
județeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi de către
consilierul juridic al inspectoratului şcolar

Comisia de mobilitate, Cadrele didactice
consilierul juridic
participante la concurs

15 MAI 2019

28-29 MAI 2019
10-12 IULIE 2019
(pentru absolvenți
2019 și pentru
absolvenții 2019 ai
programelor de
pregătire
psihopedagogică)

e) Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau
împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform
graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului;
neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare
atrage după sine anularea înscrierii la concurs

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

30 MAI 2019

f) Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea
probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

31 MAI - 28 IUNIE g) Organizarea şi desfăşurarea probelor practice / orale şi a inspecţiilor
speciale la clasă
2019

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

17 IULIE 2019

h) Desfăşurarea probei scrise

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

23 IULIE 2019

i) Comunicarea rezultatelor

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

j) Înregistrarea contestaţiilor la ISJ şi transmiterea acestora la centrele de
evaluare

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

23 - 24 IULIE 2019

24 - 29 IULIE 2019 k) Rezolvarea contestaţiilor
30 IULIE 2019

l) Comunicarea rezultatelor finale.

m) Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7
(șapte), conform art. 53, alin. (8) din Metodologie, pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract
Ședință publică 31
individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în
IULIE 2019
care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul
postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizaţi
pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare

Ședință publică 1
AUGUST 2019

n) ședință de repartizare, în ordine, a: (i) cadrelor didactice titulare
rămase cu reducerea de activitate nesoluționată prin completarea normei
didactice pe perioadă determinată sau prin detașare în interesul
învățământului pentru restrângere nesoluționată; (ii) candidaților cu
statut de cadre didactice titulare anterior înscrierii la concurs, care au
obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), sau cadre didactice
debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute
la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru Director,secretar
obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, conform art. 62
alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete
indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut
proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului,
indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea
statutului de cadru didactic titular

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

1 AUGUST 2019

p) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

2 - 20 AUGUST
2019

q) Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
participante la concurs

20 - 26 AUGUST
2019

12. Detaşarea în interesul învăţământului

20 -21 AUGUST
2019

a) Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare a căror restrângere de
activitate nu a fost soluţionată prin transfer/completare de normă
Comisia de
didactică, precum și a acordurilor pentru detaşare în interesul
mobilitate
învăţământului, la inspectoratul şcolar și la unitățile de învățământ

22 AUGUST 2019

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pt. detaşare în
interesul învăţământului

Director / secretar

Până la 6
Registratura ISJ
AUGUST 2019

Directorii unităţilor de
Comisia de mobilitate învăţământ, CCD,
inspectorii şcolari

b) Organizarea şi desfăşurarea probelor practice / orale în profilul
postului

Până la 22 AUGUST c) Numirea, prin DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI,
Director / CA
în funcţiile de conducere, îndrumare şi control, neocupate prin concurs
2019

23 AUGUST 2019

d) Discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul
învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul
învăţământului însoţite de acordurile acestora la inspectoratul şcolar
pentru eliberarea deciziilor și reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate

Cadrele didactice titulare
interesate pt. detaşare în
interesul învăţământului

Director / CA

16 AUGUST
2019

CA al ISJ

Cadrele didactice titulare
interesate pt. detaşare în
interesul învăţământului

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice
interesate

e) Soluționarea în ședință de repartizare a cererilor de completare a
normei didactice pe perioadă determinată și de detașare în interesul
Ședință publică 26
învățământului Reactualizarea listei posturilor didactice / catedrelor
AUGUST 2019
vacante / rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul
învăţământului pentru restrângere nesoluționată
26-29 AUGUST
2019

6 - 7 MAI 2019

f) Emiterea şi comunicarea deciziilor de DETAŞARE ÎN INTERESUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Comisia de mobilitate Idem

13) Detaşarea la cerere

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

a) Depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de
învăţământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate
pentru detașare la cerere în anul școlar 2019 - 2020

8 MAI 2019

b) Comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de
principiu/refuzului privind continuitatea pentru detașare la cerere în anul
şcolar 2019-2020

16 - 24 MAI 2019
(20-21 AUGUST)

17 - 27 MAI 2019

28 MAI 2019

28-29 MAI 2019

30 MAI 2019

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pt. detaşare în
interesul învăţământului

Director/secretar

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

Director/secretar

Comisia de mobilitate

Cadrele didactice titulare
interesate

c) Înregistrarea, la ISJ, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele
solicitate în acestea, pentru CONTINUITATE LA DETAŞARE LA
CERERE, respectiv, DETAŞARE LA CERERE prin concurs sau
concurs specific

Registratura ISJ

Cadrele didactice titulare
interesate

d) Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate
judeţeană şi consilierul juridic al ISJ

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate,
interesate pentru detaşare
consilierul juridic
la cerere

e) Afişarea punctajelor la ISJ

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

f) Depunerea contestaţiilor la punctaje, la ISJ

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

g) Soluţionarea contestaţiilor

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

31 MAI - 28 IUNIE h) Organizarea şi desfăşurarea probelor practice / orale în profilul
postului
2019

8 MAI 2019

Cadrele didactice titulare
Comisia de mobilitate interesate pentru detaşare
la cerere

26 AUGUST 2019
SEDINTA
PUBLICA

i) Repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice
titulare, în ordine, prin:
(i) detașare la cerere PRIN CONTINUITATE;
(ii) detaşarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor și
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Cadrele didactice titulare
interesate pentru detaşare
Comisia de mobilitate
la cerere prin
continuitate/CNU

27 AUGUST 2019
SEDINTA
PUBLICA

i) Repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice
titulare, în ordine, prin:
(iii) detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare
a punctajelor;
(iv)
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
ca urmare a soluționării detașărilor la cerere

Cadrele didactice titulare
interesate pentru detaşare
Comisia de mobilitate
la cerere prin concurs
specific

26 - 29 AUGUST
2019

Emiterea și comunicarea deciziilor de detașare la cerere

Comisia de mobilitate

26 - 27 AUGUST
2019 SEDINTA
PUBLICA

14) Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de
repartizare 7 la concursul național de ocupare a posturilor
didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2019:

Comisia de mobilitate

26 - 27 AUGUST
2019 SEDINTA
PUBLICA

a) Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de
repartizare 7 la concursul național de ocupare a posturilor
didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2019, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidații
care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de
muncă în anul şcolar 2019-2020, în baza mediei de repartizare
minimum 7 la concursurile naționale de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul
preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016,
2015, și /sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru
învățământul primar, în condițiile art. 61 și 85 din Metodologie

Cadrele didactice
participante la CNU 2019,
Comisia de mobilitate
2018, 2017-2014
(prelungire CIM 7)

27 - 29 AUGUST
2019

b) Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate participante la CNU 2019,
2018, 2017-2014

Cadrele didactice
interesate

15) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine a:
a) detașărilor la cerere;
27 AUGUST 2019 b) repartizării candidaților are au obținut cel puțin media de
repartizare 7 la concursul național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul
preunuversitar , sesiunea 2019, conform punctului 14.
16) Modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din
perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele
didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)

Cadre didactice debutante
cu DEF 2019

20 - 23 AUGUST
2019

a) Stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de
învățământ a modificării contractelor individuale de muncă din
perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele
didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)

24 AUGUST 2019

b) Transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților
Director/secretar
de învățământ inspectoratului școlar

Comisia de mobilitate

Cadre didactice debutante
cu DEF 2019

25 - 26 AUGUST
2019

c) Emiterea deciziilor privind modificarea contractelor individuale
de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)

Comisia de mobilitate

Cadre didactice debutante
cu DEF 2019

27 - 29 AUGUST
2019

d) Emiterea și comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer și
detașare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care
au participat la aceste etape de mobilitate, precum și pentru
candidații care au participat la repartizarea în baza prevederilor art.
253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare și
care au promovat examenul național de definitivare în învățământ,
sesiunea 2019

Comisia de mobilitate

Cadre didactice debutante
cu DEF 2019

16) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă,
în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu
contract individual de muncă pe durată determinată, în baza mediei
de repartizare inimum 5(cinci) obținute la concursurile de ocupare a
Director, secretar
posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul
preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv, 2018, 2017,
2016, și/sau 2015 pentru învățători/institutori/profesori pentru
învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași
clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și art. 85 din Metodologie

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

Director/secretar

Cadre didactice debutante
cu DEF 2019

CA / UÎ

6 - 7 MAI 2019

8 MAI 2019

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a
cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă
pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului Director, secretar
individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020,
conform prevederilor art.61 și 85 din Metodologie

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de
învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor, a acordului de
principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale
de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019 - 2020, conform
prevederilor art. 61și 85 din Metodologie

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

Director, secretar

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor
didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei
16 - 24 MAI 2019 / contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar
20 - 21 AUGUST (în 2019-2020, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie;
mod excepțional) verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ,
de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

28 AUGUST 2019

d) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind
prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar
2019-2020, conform art.61 şi 85 din Metodologie

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

28 - 29 AUGUST
2019

e) Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Cadre didactice cu
Comisia de mobilitate prelungire CIM, medie cel
puțin 5

18) Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate pe perioadă determinată

Comisia de mobilitate

a) Înregistrarea, la ISJ, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele
solicitate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea
16 - 24 MAI 2019 /
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar
20-21 AUGUST (în
2019-2020 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în
mod excepțional)
baza mediilor de repartizare obținute la concursurile de titularizare
sesiunile 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013

17 - 27 MAI 2019

b) Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană de
mobilitate şi consilierul juridic al ISJ

Cadrele didactice
participante la concurs
Comisia de mobilitate
2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013

Cadrele didactice
Comisia de mobilitate, participante la concurs
consilierul juridic
2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013

Cadrele didactice
participante la concurs
Comisia de mobilitate
2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013

31 MAI - 28 IUNIE c) Organizarea şi desfăşurarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor
practice / orale în profilul postului
2019

29 - 30 AUGUST
2019 ȘEDINȚĂ
PUBLICĂ

29 - 30 AUGUST
2019

d) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate, la nivelul ISJ, conform art. 90 din Metodologie și
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Cadrele didactice
participante la concurs
Comisia de mobilitate
2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013

f) Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Cadrele didactice
participante la concurs
Comisia de mobilitate
2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013

19) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

Director

comisia de mobilitate

Personal didactic titular,
asociat, pensionat

Director

comisia de mobilitate

Personal didactic titular,
asociat, pensionat

4 SEPTEMBRIE
2019

b) Atribuirea orelor vacante / rezervate în regim de plata cu ora
personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin
decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului
pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular în Director
alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului
didactic pensionat, PE BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA
INTERVIU

comisia de mobilitate

Personal didactic titular,
asociat, pensionat

5 SEPTEMBRIE
2019

c) Transmiterea la ISJ a listei posturilor didactice / catedrelor vacante /
rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor
didactice /catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor
obținute la interviu, precum și a listei posturilor didactice / catedrelor
vacante / rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită
neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;
acordarea avizului pentru încadrarea în regim cu plata cu ora
personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe
perioadă determinată în aceeași unitate de învățământ

5 SEPTEMBRIE
comisia de mobilitate
2019

Personal didactic titular,
asociat, pensionat

5 - 12
d) Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
SEPTEMBRIE 2019

comisia de mobilitate

Personal didactic titular,
asociat, pensionat

20) Organizarea la nivelul județului a concursului de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

comisia de mobilitate

Cadre didactice calificate
în profilul
postului/catedrei

a) Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la
29 AUGUST - 3
unităţile de învăţământ şi la ISJ și susținerea interviurilor în vederea
SEPTEMBRIE 2019
încadrării în regim de plata cu ora

Director

5 - 6 SEPTEMBRIE a) Depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de
înscriere
2019
9 SEPTEMBRIE
2019

b) Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului

10 SEPTEMBRIE
c) Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor
2019
d) Depunerea contestațiilor, analizarea și rezolvarea acestora, afișarea
10 - 11
SEPTEMBRIE 2019 rezultatelor
21) Organizarea la nivelul județului a testării pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate
5 - 6 SEPTEMBRIE a) Depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de
înscriere
2019
9 SEPTEMBRIE
2019

b) Desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării și
comunicarea rezultatelor finale

c) Depunerea contestațiilor, analizarea și rezolvarea acestora și
9 - 11
SEPTEMBRIE 2019 comunicarea rezultatelor finale

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Cadre didactice fără studii
corespunzătoare
postului/catedrei

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Idem

comisia de mobilitate

Idem

22) Repartizarea candidaților prevăzuți la art. 84 alin. (13) care
solicită detașare:

Cadre didactice care nu au
depus dosare de detașare
în etapele anterioare

2 SEPTEMBRIE
2019

a) Depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților care nu au depus
dosare în etapele anterioare

Cadre didactice care nu au
depus dosare de detașare
în etapele anterioare

3 SEPTEMBRIE
2019

b) Afișarea punctajelor la inspectoratul școlar

Cadre didactice care nu au
depus dosare de detașare
în etapele anterioare
Cadre didactice care nu au
depus dosare de detașare
în etapele anterioare

3 - 4 SEPTEMBRIE
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratul școlar
2019
d) Soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea
5 SEPTEMBRIE
2019

Cadre didactice care nu au
depus dosare de detașare
în etapele anterioare

cererilor în comisia paritară constituită la nivelul ISJ și
transmiterea listelor cuprinzând candidații pentru care se solicită avizul
în vederea detașîrii la M E N
23) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate în ședință de repartizare organizată la nivelul
inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

comisia de mobilitate

Ședință publică 11 a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din
SEPTEMBRIE 2019 Metodologie

comisia de mobilitate

Ședință publică 11 b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din
SEPTEMBRIE 2019 Metodologie

comisia de mobilitate

Ședință publică 12 c) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102, alin. (1) şi (2)
SEPTEMBRIE 2019 din Metodologie

comisia de mobilitate

Ședință publică 12 d) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate,
SEPTEMBRIE 2019 conform art. 103, alin. (1) și (2) din Metodologie

comisia de mobilitate

12 - 13
e) Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post / catedră
SEPTEMBRIE 2019

Comisia de mobilitate,
consilierul juridic

II. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei statistice
27 SEPTEMBRIE
globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice / catedre
2019
vacante / rezervate.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT ,
Prof. dr. Cristina PETRE GHIȚĂ

comisia de mobilitate

INSPECTORI ŞCOLARI PENTRU
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
Prof.. Mariana GRASU
Prof. Rădița MINCU
Prof. Aurora PARFENI
Notă: Calendarul a fost aprobat în ședința consiliului de administrație al ISJ Ilfov din data de 17 12 2018.

M.G./ M.G./ 1ex.

