CALENDARUL
mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022
1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea cererilor de întregire/completare a
normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform
prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie:
a)
elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor;
b)
constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a
aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;
c)
depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de
întregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ;
Până la 22 ianuarie 2021
d)
întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de
învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a
personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de
învăţământ din aceeaşi localitate și comunicarea cadrelor didactice şi la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de
principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare;
Perioada: 25-26 ianuarie 2021
e)
depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 26-27 ianuarie 2021
f)
analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor
didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare;
Perioada: 28-29 ianuarie 2021
g)
completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21
alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ/consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se
poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
Perioada: 28-29 ianuarie 2021
h)
analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor
didactice titulare pentru transfer;
Termen: 1 februarie 2021
i)
constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe
durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări și
comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a
postului/catedrei pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la
nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora
li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;
Perioada: 2-3 februarie 2021
j)
depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 3-4 februarie 2021
k)
analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor
didactice titulare prevăzute la art. 27 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul şi a cadrelor didactice angajate pe durata
de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare;
Termen: 5 februarie 2021
l)
organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului
școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;
Perioada: 22 ianuarie-4 februarie 2021
m)
analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către
inspectoratul școlar;
Perioada: 5-17 februarie 2021
n)
emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă didactică de predare.
Perioada: 8-15 februarie 2021

