
CALENDARUL MOBILITĂȚILOR PENTRU LUNILE AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2021 

 

DATA ETAPA DE MOBILITATE 

4 august 2021 Repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 

74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz. 

Repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la 

proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2021, indiferent 

de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate 

pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată (viabilitate 4 ani), ierarhizaţi pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a notelor. 

5 august 2021 Șședință de repartizare, în ordine, a: 

1) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. c); 

2) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. d); 

3) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu 

norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. e); 

4) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. 

(9), după caz; 

6 august 2021 Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele 

didactice care au primit acordul de principiu privind reîncadrarea în funcția de 

personal didactic, în anul școlar 2021-2022, respectiv de către cadrele didactice 

care au primit acordul de principiu pentru menținerea în activitate ca titular în 

funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 82 şi 83 din 

Metodologie, precum şi de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor 

art. 63 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate 

18 august 2021 Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de activitate nu a 

fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică de predare, precum şi 

a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, pentru completarea 

normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei; 

18-19 1ugust 2021 În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru 

detaşare la cerere, în perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri de 

înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific 

În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu 

au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe 

perioadă determinată în anul școlar 2021-2022, în perioada 11-17 mai 2021, 

mai pot depune cereri la inspectoratele şcolare 

 

Până pe 19 august 2021 

Numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, 

îndrumare şi control neocupate prin concurs; 

20 august 2021 Ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice 

care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 



determinată conform prevederilor  art. 63 din Metodologie, precum  şi de către 

cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul 

învăţământului, în anul școlar 2021-2022 şi reactualizarea listei posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

20 august 2021 Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru 

candidații care vizează posturi cu predare la clase de bilingv/intensiv 

23 august 2021 Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în 

ordine, a: 

1) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă 

nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;  

2) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a 

cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

3) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer 

sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

4) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din 

Metodologie; 

5)   solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 

6) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi 

reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

23-25 august 2021 Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în 

perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) – în 

urma promovării examenului de definitivat: 

a) stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a 

modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în 

perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6); 

Perioada: 23-24 august 2021 

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ la inspectoratele şcolare 

Termen: 25 august 2021 

 

24-25 august 2021 

 

Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 

(şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz: 

a) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

1) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe 

perioadă nedeterminată/determinată;  

2) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru 

completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată; 

3) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau 

detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

4) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de 

muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

5) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la 

concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a 

notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de 

prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în 



condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare 

minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 

2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru 

învăţământ primar; 

25 august 2021 Soluționarea solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în 

ordinea descrescătoare a punctajelor 

26 august 2021 Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea 

duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 

63 şi 87 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate 

 

26-27 august 2021 Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul 

inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18  la Metodologie şi reactualizarea 

listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

26-27 ugust 

2021 

 

Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de 

învățământ și la inspectoratele școlare  

30 ugust 2021 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 și 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, 

dacă este cazul; 

31 august-1 septembrie 

2021 

) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a 

listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a 

rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării 

la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; 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 şi 

depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;  

 

2-3 septembrie 2021 Ședinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după 

cum urmează: 

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din 

Metodologie; 

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din 

Metodologie; 

 

1-7 septembrie 2021 CONCURS JUDEȚEAN 

1) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti: 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de 

înscriere; 

Perioada: 1-2 septembrie 2021 



b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*; 

Termen: 3 septembrie 2021 

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor; 

Termen: 6 septembrie 2021 

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea 

rezultatelor finale. 

Perioada: 6-7 septembrie 2021 

 

TESTARE JUDEȚEANĂ 

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere; 

 Perioada: 1-2 septembrie 2021 

b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea 

rezultatelor; 

Zilele: 3 şi 6 septembrie 2021 

c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea 

rezultatelor finale; 

Perioada: 6-7 septembrie 2021 

 

8 septembrie 2021 a) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită 

detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor; 

 

8-10 septembrie 2021 a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din 

Metodologie; 

b) ocuparea  posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, 

conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 

 

 

 


