Calendar mobilitate 30 iulie- 9 septembrie
2019
Marti- 30/7/2019
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului naţional - sesiunea 2019.

Miercuri-31/7/2019
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte),
conform art. 62 alin. (8), indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice vacante
publicate pentru angajare 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. Art. 74

Joi-1/8/2019
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
A. Titulari care au rămas cu reducerea de activitate nesoluţionată: completare de normă
sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.
B. Repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare anterior înscrierii la
concurs sau candidaţi debutanţi prevăzuţi la art. 21 alin. (4, 6) care au promovat examenul
naţional de definitivat - sesiunea 2019, care au obţinut media de repartizare minimum 7
(şapte), conform art. 62 alin. (8), pe posturi didactice/catedre 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,
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea
statutului de cadru didactic titular.
Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante şi rezervate, complete şi
incomplete după şedinţele din 31 iulie - 1 august 2019 şi afișarea acestei liste la
inspectoratul școlar.

Vineri-2/8/2019
Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în urma şedinţelor din 31
iulie - 1 august 2019.

2-19 august 2019

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
inspectoratul școlar şi la unităţile de învăţământ Art. 82 – Dosarele pentru ISJ Salaj se vor
depune la secretariat pentru inregistrare (se va preciza pe dosar proba practica/orala-daca
este cazul)
În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în
perioada 7-10 mai 2019, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în
perioada 19-20 august 2019.
În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire
a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020, mai pot depune
cereri în data de 19 august 2019.
În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul
școlar 2019-2020, în perioada 22-29 mai 2019, mai pot depune cereri în data de 19 august 2019.

Marti-20/8/2019
-Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru
restrângere nesoluţionată, completarea normei didactice, DETAŞARE ÎN INTERESUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.
Art. 82 alin. (3)
-Numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare
și control neocupate prin concurs. Art. 83
-Stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a modificării
duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă
nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6).
-Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
învățământ și la inspectoratul școlar şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim
de cumul/plată cu ora. Art. 94

Miercuri-21/8/2019
-Discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în
consiliile de administrație ale unităților de învățământ.
-Tansmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului însoțite de
acordurile (dosarele) acestora la inspectoratele școlare pentru eliberarea deciziilor.
- Reactualizarea listei posturilor didactice, catedrelor vacante şi rezervate. Art. 82

-Transmiterea la inspectoratul şcolar (comisia judeţeană de mobilitate) a hotărârii
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ referitoare la modificarea duratelor
contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6).
-Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
învățământ și la inspectoratul școlar şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim
de cumul/plată cu ora. Art. 94

Joi-22/8/2019
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
-Soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice pe
perioadă determinate și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere
nesoluționată.
-Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la
concursul naţional, sesiunea 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
Au prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor
individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7
(şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017,
2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar, în
condiţiile art. 61 şi 85( candidati care au dobandit definitivatul in sesiunea 2019) din
Metodologie.
Reactualizarea listei posturilor.
-repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
(i) detașare la cerere prin continuitate;
(ii) detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor.
-Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a
soluționării detașărilor la cerere.
-Emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea duratelor contractelor individuale de
muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice
prevăzute la art. 21 alin. (6).

-Emiterea și comunicarea deciziilor de de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele
didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate și au
promovat ecamenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2019.
(22-29 august 2019).
-Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
învățământ și la inspectoratul școlar şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim
de cumul/plată cu ora. Art. 94

Vineri-23/8/2019
-REACTUALIZAREA listei posturilor didactice/catedrelor ca urmare a soluționării în ordine a:
a) detașărilor la cerere;
b) repartizării candidaților care au obținut minimum 7 la concursul național 2019 (ședința
din 22 august 2019)
-Emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului.
(23-29 august 2019).
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în vederea angajării pe
perioadă determinată, conform repartizărilor făcute în şedinţa din 22 august 2019 candidaţi care au obţinut minimum 7,00 la concursul naţional din 2019. (23-29 august 2019)
-ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
Repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare:
(iii) detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
-

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a
soluționării detașărilor la cerere.

-

Emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea duratelor contractelor
individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru
cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6).

Luni-26/8/2019
-ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE

- repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, conform art. 61 şi 85 din
Metodologie.
Reactualizarea listei posturilor.
- Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 90 din Metodologie.
- Emiterea și comunicarea deciziilor de detașare la cerere. (26-29 august 2019).
- Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
învățământ și la inspectoratul școlar şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim
de cumul/plată cu ora.
Art. 94

Marti-27/8/2019
-ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 90 din Metodologie.
Reactualizarea listei posturilor didactice.
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pentru continuitate la suplinire conform
art. 61 şi 85.

(27-29 august 2019).
-Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
învățământ și la inspectoratul școlar şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim
de cumul/plată cu ora. Art. 94

Miercuri-28/8/2019
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în vederea angajării pe
perioadă determinată, conform prevederilor art. 90.
(28-30 august 2019)
-Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la
nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ.
Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din
alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat,
pe baza rezultatelor obţinute la interviu. Art. 94-96

Joi-29/8/2019
-Transmiterea, la inspectoratul școlar, a listei posturilor
vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate.

didactice/catedrelor

Transmiterea, la inspectoratul școlar, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în
regim de plata cu ora.
Transmiterea, la inspectoratul școlar, a listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post
a candidaților repartizați în etapele anterioare. Art. 94-96
-Transmiterea la ISJ a rezultatelor probei de interviu pentru plata cu ora.
Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ.
Art. 94-96
-Emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului. (23-29 august
2019).
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în vederea angajării pe
perioadă determinată, conform repartizărilor făcute în şedinţa din 22 august 2019 candidaţi care au obţinut minimum 7,00 la concursul naţional din 2019. (23-29 august 2019)
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pentru continuitate la suplinire conform
art. 61 şi 85.
(27-29 august 2019).
-Emiterea și comunicarea deciziilor de de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele
didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate și au

promovat ecamenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2019. (22-29 august
2019).

Vineri-30/08/2019
-ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
-Depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru concursul judeţean, validarea și revalidarea
fișelor de înscriere. Art. 97-98
Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere pentru testarea organizată la nivel
judeţean. Art. 101
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în vederea angajării pe
perioadă determinată, conform prevederilor art. 90. (28-30 august 2019)
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii
participanţi la şedinţele din 30 august-6 septembrie 2019.

Luni-2/9/2019
-Depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru concursul judeţean, validarea și revalidarea
fișelor de înscriere. Art. 97-98
Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere pentru testarea organizată la nivel
judeţean. Art. 101
-Depunerea şi înregistrarea dosarelor la ISJ - candidaţi care solicită detaşare la cerere prin
concurs specific în primul an după titularizare conform art. 84 alin. (13).
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,
precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat examenul național pentru definitivat, sesiunea 2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.
-Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare în regim de plata cu ora de către directorii
unităţilor de învăţământ. (2-6 septembrie 2019)

Marti-3/9/2019
-Afişarea punctajelor la ISJ pentru candidaţii care solicită detaşare la cerere prin concurs
specific în primul an după titularizare conform art. 84 alin. (13).
-Depunerea contestaţiilor la ISJ referitor la punctajele candidaţilor care solicită detaşare la
cerere prin concurs specific în primul an după titularizare conform art. 84 alin. (13).
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,

precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat examenul național pentru definitivat, sesiunea 2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.
-Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru candidaţii
înscrişi la concursul judeţean (dacă este cazul). Art. 98

Miercuri-04/09/2019
-Desfăşurarea probei scrise a concursului judeţean şi comunicarea rezultatelor. Art. 98
-Desfăşurarea probei scrise și a interviului în cadrul testării organizate la nivel judeţean şi
comunicarea rezultatelor. Art. 101
-Depunerea contestaţiilor referitoare la rezultatele concursului judeţean. Art. 99
-Depunerea contestaţiilor referitoare la rezultatele testării la nivel judeţean, analizarea,
rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale. Art. 101
-Depunerea contestaţiilor la ISJ referitor la punctajele candidaţilor care solicită detaşare la
cerere prin concurs specific în primul an după titularizare conform art. 84 alin. (13).
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,
precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat
examenul
național
pentru
definitivat,
sesiunea
2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.

Joi-5/9/2019
-Depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale
ale concursului judeţean. Art. 100
-Depunerea contestaţiilor referitoare la rezultatele testării la nivel judeţean, analizarea,
rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale. Art. 101
-Soluționarea contestațiilor referitoare la punctajele candidaţilor care solicită detaşare la
cerere prin concurs specific în primul an după titularizare.
-Afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul
inspectoratelui şcolar şi transmiterea la MEN a listelor cuprinzând candidaţii pentru care se
solicită avizul în vederea detașării. Art. 84 alin. (13)
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,
precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat examenul național pentru definitivat, sesiunea 2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.

-Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare în regim de plata cu ora de către directorii
unităţilor de învăţământ. (2-6 septembrie 2019)

Vineri-6/9/2019
-ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
c) repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103
alin. (1-2) din Metodologie.
-Reducerea normei didactice cu 2 ore pentru personalul didactic cu vechimea 25 ani si
gradul I care a participat la etapele de mobilitate 2019.
Depunerea cererilor la secretariatul unităţilor de învăţământ. (2-6 septembrie 2019)
Soluţionarea cererilor la nivelul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. Art.
8 alin. (12)
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,
precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat examenul național pentru definitivat, sesiunea 2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.
-Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare în regim de plata cu ora de către directorii
unităţilor de învăţământ. (2-6 septembrie 2019)

Luni-9/9/2019
-În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conf.
art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2019,
precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care au
promovat examenul național pentru definitivat, sesiunea 2019.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor
paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este
necesar avizul MEN.
-Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii
participanţi la şedinţele din 30 august-6 septembrie 2019.

Comisia de mobilitate

