
 

În atenţia cadrelor didactice care depun dosare  

pentru „titularizare” in baza prevederilor art.  253  din  

Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare si pentru prelungirea contractelor individuale de munca pe 

perioada determinata-cadre didactice cu media de repartizare cel putin 7 si 

definitivat ; 

 
In conformitate cu prevederile  C A L E N D A R U L U I  mobilității personalului didactic de predare 

din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016 – 2017, 

 

8) Repartizarea, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a 

cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor 

art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:  

a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;  

Perioada: 25-27 aprilie 2016 

 

9) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de 

titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 

septembrie 2016, în anul școlar 2016-2017 : 

 a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;  

Perioada: 25-27 aprilie                      

 

10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017, pentru 

cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin 

definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2016, în 

baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, 

conform prevederilor art. 60 din Metodologie:  

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic 

angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 din 

Metodologie;  

 

Perioada: 25-27 aprilie 2016 

 

 

preluarea dosarelor se va face dupa urmatorul program: 

 
Luni  25 aprilie 2016,  intre orele  

11.00 si 15.00 
Marti 26 aprilie 2016,  intre orele  

11.00 si 15.00 
Miercuri,  27 aprilie 2016, intre orele  

11.00 si 15.00 

Dosarele verificate de catre inspectorul  cu atributii in „managementul 

resurselor umane”(parter) se vor  preda la secretariatul ISJ pentru inregistrare(et. 

2). 

 
Comisia de mobilitate 


