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Mobilitatea personalului didactic 2013
– etape prevăzute pentru perioada imediat următoare –














Până la data de 25.02.2013 în cadrul comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic se
analizează, corectează şi avizează proiectele de încadrare pentru anul şcolar 2013-2014 transmise
de unităţile de învăţământ.
În perioada 26-28 februarie 2013 se va desfăşura la nivelul inspectoratului şcolar etapa de
completare a normei didactice pentru personalul didactic titular (în data de 26.02.2013 se va afişa
lista posturilor/catedrelor disponibile pentru această etapă)
În perioada 4-28 martie 2013 se va desfăşura transferarea personalului didactic titular aflat în
restrângere de activitate începând cu 01.09.2013. Tranferul se va realiza prin consimţământul
unităţilor de învăţământ. În data de 04.03.2013 se va publica lista posturilor/catedrelor pentru
etapa de restrângere de activitate. Şedinţa publică pentru rezolvarea restrângerilor de activitate se
desfăşoară în data de 26.03.2013.
În perioada 29 martie – 16 aprilie 2013 se vor desfăşura activităţile privind pretransferul consimţit
între unităţile de învăţământ, pentru cadrele didactice titulare. În data de 29.03.2013 se afişează
lista posturilor/catedrelor. În perioada 1-4.04.2013 cadrele didactice depun dosarele la unităţile
şcolare pentru obţinerea acordului şi la ISJ. În data de 12.04.2013 se va desfăşura şedinţa publică
pentru soluţionarea cererilor de pretransfer.
Menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de
pensionare începând cu 01.09.2013. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de
pensionare şi doresc continuarea activităţii pentru anul şcolar 2013-2014 depun solicitările la
unităţile şcolare în perioada 15-17.04.2013, consiliile de administraţie analizează aceste cererile
înregistrate şi transmit către ISJ până la data de 22.04.2013 modul de soluţionare al acestor
solicitări.
Titularizare în baza art. 253 din LEN nr. 1/2011. Cadrele didactice solicitante se adresează
unităţilor şcolare în perioada 15-17.04.2013. Consiliile de administraţie ale unităţilor analizează
solicitările primite ţi transmit către ISJ modul de soluţionare al acestora până la 22.04.2013. ISJ
verifică situaţiile primite de la unităţile şcolare şi validează listele finale cuprinzând cadrele
didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 01.09.2013 în baza art.253.
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar
 02 mai 2013 – afişarea listei posturilor/catedrelor pentru concursul de ocuparea a
posturilor didactice
 8-17 mai 2013 înregistrarea dosarelor candidaţilor la centrele de concurs
 27 mai – 28 iunie 2013 desfăşurarea probelor practice şi a inspecţiilor special la clasă
 30 iulie 2013 desfăşurarea probei scrise

