
C A L E N D A R U L 

mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021 

Etapa: Transfer pentru soluționarea restrngerii de activitate 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

      5.03 reactualizarea listei 

posturilor 

didactice/catedrelor 

vacante/rezervate 

complete şi 

incomplete 

6.03 înregistrarea 

cererilor, însoţite de 

documentele 

precizate în acestea, 

cadrelor didactice 

aflate în restrângere 

de activitate, la 

inspectoratul şcolar 
      afișarea listei cadrelor 

didactice care intră în 

restrângere de 

activitate începând cu 

data de 1 septembrie 

2020 

      afişarea condiţiilor 

specifice (şi a grilelor 

de evaluare aferente 

acestora, dacă este 

cazul) pentru 

ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor 

vacante prin transfer 

9.03 înregistrarea 

cererilor, însoţite de 

documentele 

precizate în acestea, 

cadrelor didactice 

aflate în restrângere 

de activitate, la 

inspectoratul şcolar 

10.03 înregistrarea cererilor, 

însoţite de 

documentele 

precizate în acestea, 

cadrelor didactice 

aflate în restrângere 

de activitate, la 

inspectoratul şcolar 

11.03 înregistrarea 

cererilor, însoţite de 

documentele 

precizate în acestea, 

cadrelor didactice 

aflate în restrângere 

de activitate, la 

inspectoratul şcolar 

12.03  13.03 afișarea listelor cu 

punctajele cadrelor 

didactice care solicită 

soluționarea 

restrângerii de 

activitate 

organizarea 

inspecţiilor speciale 

la clasă/probelor 

practice/orale 

organizarea 

inspecţiilor speciale la 

clasă/probelor 

practice/orale 

organizarea 

inspecţiilor speciale 

la clasă/probelor 

practice/orale 

organizarea 

inspecţiilor speciale la 

clasă/probelor 

practice/orale 

organizarea 

inspecţiilor speciale 

la clasă/probelor 

practice/orale 



LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

16.03 înregistrarea 

contestațiilor la 

punctajele acordate 

17.03 înregistrarea 

contestațiilor la 

punctajele acordate 

18.03 soluționarea 

contestațiilor în 

consiliul de 

administrație al 

inspectoratului școlar 

19.03 analiza solicitărilor în 

consiliile de 

administrație ale 

unităților de 

învățământ și 

20.03 înregistrarea 

contestaţiilor privind 

acordurile emise de 

unitățile de 

învățământ 
organizarea 

inspecţiilor speciale 

la clasă/probelor 

practice/orale 

afişarea rezultatelor 

inspecţiilor speciale la 

clasă/probelor 

practice/orale 

afișarea punctajelor 

finale ale cadrelor 

didactice 

comunicarea 

acordului/refuzului 

motivat 

depunerea 

acordurilor la 

inspectoratul școlar 

 depunerea cererilor 

pentru obținerea 

acordurilor în vederea 

soluționării 

restrângerii de 

activitate la unităţile 

de învăţământ 

depunerea cererilor 

pentru obținerea 

acordurilor în 

vederea soluționării 

restrângerii de 

activitate la unităţile 

de învăţământ 

depunerea şi 

înregistrarea 

contestaţiilor privind 

acordurile emise de 

unitățile de 

învățământ 

 

23.03 soluționarea 

contestaţiilor privind 

acordurile pentru 

transfer emise de 

unitățile de 

învățământ 

24.03 soluționarea 

contestaţiilor privind 

acordurile pentru 

transfer emise de 

unitățile de 

învățământ 

25.03 depunerea 

acordurilor la 

inspectoratul școlar 

26.03 soluționarea cererilor 

de restrângere de 

activitate în ședință 

publică de repartizare 

27.03 înregistrarea 

contestațiilor la 

inspectoratul școlar 

cu privire la modul 

de soluționare a 

restrângerilor 
depunerea 

acordurilor la 

inspectoratul școlar 

depunerea acordurilor 

la inspectoratul școlar 
 înregistrarea 

contestațiilor la 

inspectoratul școlar cu 

privire la modul de 

soluționare a 

restrângerilor 

 

30.03 soluționarea 

contestațiilor în 

consiliul de 

administrație al 

inspectoratului școlar 

        

 


