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12.07.2018 

GRAFICUL 
DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ETAPELOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019, 

 ÎN INTERVALUL 12 IULIE 2018 - 22 AUGUST 2018 
(În conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2018-2019, aprobată cu O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, modificată și completată prin OMEN nr. 3017/08.01.2018 și ale 
Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, anexa 19 la 

Metodologie) 
 

Nr. 
crt. Etapa de mobilitate Activități Termen Obs. 

1.  Ocuparea prin concurs 
naţional a posturilor 
didactice/catedrelor 
declarate vacante/rezervate 
în învăţământul 
preuniversitar 

Comunicarea rezultatelor  finale 24 iulie 2018  
Repartizarea candidaţilor cu media de 
repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 
53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi 
didactice/catedre vacante publicate pentru 
angajare cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, 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, 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare. 

25 iulie 2018, 
 începând cu ora 10:00 

Ședința publică de 
repartizare se desfășoară la 
Casa Corpului Didactic, 
începând cu ora 10:00. 

Repartizarea candidaţilor cu statut de cadre 
didactice titulare în învăţământul 
preuniversitar anterior înscrierii la concurs, 
care au obţinut media de repartizare 
minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) 
din Metodologie, pe posturi didactice/catedre 

26 iulie 2018, 
 începând cu ora 10:00 

Ședința publică de 
repartizare se desfășoară la 
Casa Corpului Didactic, 
începând cu ora 10:00. 
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vacante 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, ierarhizaţi pe o listă 
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare, cu păstrarea statutului de cadru 
didactic titular. 

2.  Pretransferul consimţit 
între unităţile de 
învăţământ preuniversitar, 
la cerere, a personalului 
didactic titular 

Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit 
între unităţile de învăţământ în şedinţă de 
repartizare 

27 iulie 2018 
începând cu ora 10:00   

Ședința publică de 
repartizare se desfășoară la 
Casa Corpului Didactic, 
începând cu ora 10:00. 

Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul 
şcolar cu privire la modul de soluţionare a 
cererilor de pretransfer consimţit între unităţile 
de învăţământ 

27 iulie 2018 
 (în intervalul orar 8:00 – 14:00) 

 şi 30 iulie 2018  
 (în intervalul orar 8:00 – 16:30) 

 

 

Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar 

31 iulie 2018    

3.  Detaşarea în interesul 
învăţământului pentru 
soluționare restrângere de 
activitate,  

Înregistrarea cererilor cadrelor didactice 
titulare, a căror restrângere de activitate nu a 
fost soluţionată prin transfer, pentru cadrele 
didactice care solicită completarea normei 
didactice, precum şi a acordurilor pentru 
detaşare în interesul învăţământului, la 
inspectoratele şcolare şi la unităţile de 
învăţământ. 

25 – 26 iulie 2018  
 (în intervalul orar 8:00 – 16:30) 

 și  
27 iulie 2018  

 (în intervalul orar 8:00 – 14:30) 

 

Organizarea şi desfăşurarea probelor 
practice/orale în profilul postului, de către 
comisia stabilită la nivelul inspectoratului 
şcolar 

2 august 2018    

Discutarea şi soluţionarea propunerilor 
pentru detaşare în interesul învăţământului 

20 august 2018   
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în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ, transmiterea listei cadrelor 
didactice detaşate în interesul învăţământului 
însoţite de acordurile acestora la inspectoratele 
şcolare pentru eliberarea deciziilor 
Soluţionarea în şedinţă de repartizare a 
cererilor de completare a normei didactice, în 
alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere 
nesoluţionată 

21 august 2018  
începând cu ora 10:00    

Ședința publică de 
repartizare se desfășoară la 
Casa Corpului Didactic, 
începând cu ora 10:00. 

4.  Detaşarea în interesul 
învăţământului 

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 inspectoratele şcolare pentru 
eliberarea deciziilor. 

20 august 2018   

5.  Detaşarea la cerere     Depunerea de către cadrele didactice care nu 
au depus cereri de înscriere pentru detaşare 
la cerere, în perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, 
a cererilor de înscriere pentru detaşare la 
cerere, prin concurs specific.  

25 – 26 iulie 2018  
 (în intervalul orar 8:00 – 16:30) 

 și  
27 iulie 2018  

 (în intervalul orar 8:00 – 14:30) 

 

Repartizarea, în şedinţă de repartizare, a 
cadrelor didactice titulare, prin detaşare la 
cerere prin concurs specific în ordinea 
descrescătoare a punctajelor.  

22 august 2018 
începând cu ora 10:00     

Ședința publică de 
repartizare se desfășoară la 
Casa Corpului Didactic, 
începând cu ora 10:00. 
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