
ANEXA NR. 19  la Metodologie 

C A L E N D A R U L 

mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar  

pentru anul școlar 2019 - 2020 

 

1) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic 

titular: 

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 

Termen: 6 mai 2019 

b) afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora 

(dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile 

de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții 

specifice pentru etapa de transfer);   

Termen: 6 mai 2019 

c) depunerea la inspectoratele școlare a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către cadrele 

didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, pretransfer 

consimțit între unitățile de învățământ; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul 

juridic al inspectoratului școlar; 

Perioada: 6-9 mai 2019 

d) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor 

didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de 

învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer; 

Termen: 10 mai 2019 

e) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;  

Zilele: 10 și 13 mai 2019 

f) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea 

punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 

Termen: 14 mai 2019 

g) desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul 

inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;  

Perioada: 7-14 mai 2019 

h) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită 

pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea 

acordului pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au 

depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer; 

Perioada: 7-14 mai 2019 

i) analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice 

titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer 

către solicitant/inspectoratul școlar; 

Termen: 15 mai 2019 

j) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul 

didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;  

Perioada: 15-16 mai 2019 

k) soluționarea contestațiilor privind acordurile de pretransfer emise de unitățile de învățământ; 

Perioada: 16-17 mai 2019 
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l) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine cererilor: 

(i) de completare de normă didactică 

(ii) de transfer consimțit între unitățile de învățământ și transfer prin repartizare 

(iii) de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris 

(iv) de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ; 

m) reanalizarea soluționării, la finalul ședinței de repartizare, în ordine, a cererilor: 

(i) de completare de normă didactică 

(ii) de transfer consimțit între unitățile de învățământ și transfer prin repartizare 

Termen: 20 mai 2019 

n) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer 

prin schimb de posturi/catedre prin consimță,ânt scris și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în 

ședință publică organizată de inspectoratul școlar;  

Perioada: 20-21 mai 2019 

o) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;  

Termen: 22 mai 2019 

p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile 

inspectoratelor şcolare; 

Termen: 22 mai 2019 

 

 

2)  Pretransferul prin concurs naţional: 

a) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru 

concurs; 

Termen: 22 mai 2019 

b) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; 

Perioada: 22-29 mai 2019 

c) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare 

și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar; 

Perioada: 23-30 mai 2019 

d) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în 

original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la 

validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.    

Perioada: 30-31 mai 2019;  

e) afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor 

speciale la clasă; 

Termen: 3 iunie 2019 

f) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; 

Perioada: 3-28 iunie 2019 

g) desfășurarea probei scrise; 

Termen: 17 iulie 2019  

h) comunicarea rezultatelor; 

Termen: 23 iulie 2019 

i) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; 

Perioada: 23-24 iulie 2019  

j) rezolvarea contestațiilor; 

Perioada: 24-29 iulie 2019 
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k) comunicarea rezultatelor finale. 

Termen: 30 iulie 2019 

l) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din 

Metodologie, indiferent de statutul acestora, 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, 

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

Termen: 31 iulie 2019 

m) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii 

la concurs sau cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, 

care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi 

didactice/catedre vacante complete 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;  

Termen: 1 august 2019 


