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Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019 

 

 
Art. 48  (2) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării unor clase, 
reorganizării sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a 
restrângerilor de activitate, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de 
activitatepe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, pe posturi didactice/catedre constituite din 
discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de 
învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de transfer în unitatea/unităţile de 
învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 
septembrie 2020, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale 
unităţii/unităţilor de învăţământ şi cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.  
        (3) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în condiţiile alin. (2), au cadrele 

didactice titulare la nivelul localității/judeţului/municipiului Bucureşti în care se regăsesc posturile 

didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) se adresează, în 

scris, conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică 

acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și 

cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolarese adresează, în 

scris,CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.Consiliul/Consiliile de 

administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi 

inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului. În perioada prevăzută de Calendar, situaţiile 

transmise de unităţile de învăţământ inspectoratului şcolar sunt analizate în consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar, acesta stabilind lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de 

transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei 

restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2020.  
 
 
 

C A L E N D A R U L – EXTRAS 
mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 

 pentru anul școlar 2020 – 2021 

 

5) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea 
cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul 
unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform 
prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 
48 alin. (2) şi (3) din Metodologie:  

a) elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor; 

Până la 22 ianuarie 2020 

b) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare; 

Până la 31 ianuarie 2020 

c) încadrarea personalului didactic titular, urmată, în ordine, de încadrarea cadrelor didactice debutante 

prevăzute la art. 21 alin.(4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie şi de încadrarea cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră; 

d) soluţionarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor de întregire/completare a normei didactice 

de predare pentru personalul didactic titular şi cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 

alin. (6) din Metodologie; 

Perioada: 22-31 ianuarie 2020 

e) 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-învățare-evaluare la 

secretariatele unităților de învățământ;  

Până la 22 ianuarie 2020 



2 

 

f) comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru 

transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru 

întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare; 

Până la 24 ianuarie 2020 

g) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a listei finale a cadrelor 

didactice prevăzute la art. 48 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul; 

Perioada: 24-31 ianuarie 2020 

h) soluţionarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor de întregire/completare a normei didactice 

de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

Perioada: 3-5 februarie 2020 

i) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul 

inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 

Perioada: 22 ianuarie-5 februarie 2020 

j) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către inspectoratul școlar; 

Perioada: 6-20 februarie 2020 

k) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă. 

Perioada: 6-21 februarie 2020 

 


