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Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5739/14.11.2016   
 

CALENDAR  MOBILITATE  

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

IULIE – AUGUST 2017 

 

         1.  Repartizarea în ședință publică candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 

(şapte), la Concursul de titularizare iulie 2017, pe posturi didactice/catedre vacante pe 4 

ani, 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, ierarhizați 

pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  

26 iulie 2017 

 

        2.   Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate 

nu a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei 

didactice, precum şi a acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la 

inspectoratele școlare şi la unităţile de învăţământ;  

                                                      Perioada: 10 -  21 august 2017  

 

       3.   Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului ( TIC/ 

Informatică, Arte, Maistrii instructuri);  

 

                                                     22 august 2017 

 

          4.  Discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului 

în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, transmiterea listei cadrelor 

didactice detașate în interesul învățământului însoțite de acordurile acestora la 

inspectoratele școlare pentru eliberarea deciziilor;  

Perioada: 21-24 august 2017 

          5.  Soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei 

didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru 

restrângere nesoluționată  

 

a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele școlare;  

Perioada: 21-22 august 2017 

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;  

                                                  22 august 2017 
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c) soluționarea în ședință publică de repartizare, a cererilor de completare a normei 

didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru 

restrângere nesoluționată.  

28 august 2017 
 

            6.  a) Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la 

cerere prin continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;  

       b) Repartizarea în ședință publică a candidaţilor care au obţinut cel puţin 

media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care 

beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-

2018 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 

2016 şi/sau 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile din Metodologie; 

28 august 2017 

 

 

            7.   Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la 

cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.  

 

29 august 2017 

 

            8.  Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile 

privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, 

conform art. 85 din Metodologie.  

Termen: 29 august 2017 

 

           9.   Repartizarea, în ședință publică, a posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie; 

 

Perioada: 30-31 august 2017 


