
ACTIVITĂȚI PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

pentru anul școlar 2023 – 2024 aferente lunii FEBRUARIE 2023 

extras din Calendar 

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea

cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare 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. 27 alin. (1) și

(2) din Metodologie:

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

vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;

Perioada: 30 ianuarie-17 februarie 2023 

n) emiterea și comunicarea  deciziilor de transfer/întregire  de normă  didactică de  predare.

Perioada: 17-24 februarie 2023 

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 29 alin. (4) și 
(5) din Metodologie și se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul 
școlar 2023-2024:

e) soluționarea contestațiilor  de către consiliul  de  administrație  al  inspectoratului școlar.

Termen: 1 februarie 2023 

5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului

școlar și transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin

restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:

a) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete;

Termen: 21 februarie 2023 

b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor cadrelor didactice care intră în reducere de activitate

începând cu data de 1 septembrie 2023; 

Termen: 21 februarie 2023 

c) afișarea la sediile unităților de învățământ a condițiilor specifice și a grilelor de evaluare aferente

acestora(dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer 

consimțit între unitățile de învățământ, avizate de inspectoratele școlare; 

Termen: 21 februarie 2023 



d) înregistrarea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere

de activitate, la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia județeană 

de mobilitate; 

Perioada: 22-27 februarie  2023 

e) afișarea la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a listelor cu punctajele

cadrelor didactice caresolicită soluționareareducerii de activitate; 

Termen: 28 februarie 2023 

f) înregistrarea contestațiilor la punctajele afișate;

Perioada: 24-25 februarie 2023 

g) organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea

rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*;

 Perioada: 28 februarie – 3 martie 2023 

h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și

afișarea  punctajelor  finalela  sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar; 

 Termen: 2 martie  2023 

i) depunerea cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice

aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor/acordurilor de principiu în

vederea soluționării restrângerii de activitate la unitățile de învățământ, CJRAE;

 Perioada: 28 februarie – 3 martie 2023 

* NOTĂ (Art. 4, alin. (13) din Metodologie): Pe durata stării de alertă, în contextul situației

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea 

restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, nu se susțin inspecții speciale 

la clasă/probe practice, conform alin. (6)- (8). În aceste situații se susțin probe orale conform 

alin. (4) și (5), proba practică pentru ocuparea de posturi didactice/catedre în unități de învățământ 

având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv și probele practice specifice 

pentru învățământul special evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexelor nr. 4 și 

12 și se suspendă aplicarea prevederilor anexelor nr. 5-11 și 17. 


