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1.   La articolul4,     alineatul    (2), litera  f) se modifica   gi va  ave a urmatorul     cuprins: 

"f)   acordul     directorului      liceului    pedagogic      eliberat    in   baza    criteriilor     stabilite    de   consiliul     de 

administratie     al  unitatii    de  invatamant,      avizat   de  inspectorul     scolar   care  coordoneaza    activitatea 

liceelor     pedagogice       pentru     ocuparea      posturilor       didactice/catedrelor       vacante/rezervate       de    la 

dasele/grupele      din   profilul    pedagogic,      de   la  liceele   cu   profil    pedagogic,      calificarile     educator- 

puericultor,     educatoare     sau  invatator,     constituite     din  disciplinele     care  se regasesc   in  anexa   nr.  2la 

Regulamentului-cadru       pentru   organizarea     gi functionarea     invatamantului     pedagogic    in  sistemul    de 

invatamant      preuniversitar,     aprobat    prin   ordinul    ministrului     educatiei    gi cercetarii   nr.  4812/2020,   in 

care  se precizeaza    etapa   de mobilitate    pentru    care  a fost  eliberat;" 
 

 
2.  La anexa  nr.  19, la punctul    I, subpunctele     3) gi 4) se modifica    gi vor  ave a urmatorul     cuprins: 

 

 
1/3)  Constituirea     posturilor    didactice/catedrelor,     incadrarea     personalului     didactic,   solutionarea 

cererilor    de mtregire/completare      a normei   didactice    de predare    la nivelul   unitatilor    de invatamant     a 

personalului       didactic    care   beneficiaza     de  aceste   drepturi,     conform    prevederilor      Metodologiei    si 

solutionarea     cererilor   cadrelor    didactice    titulare   prevazute     la art.  27 alin.  (1) si (2) din  Metodologie: 

a)  elaborarea    ofertei   scolii  si stabilirea    disciplinelor     optionale    pentru    anul  scolar  urmator: 

 
b) constituirea     tuturor      posturilor       didactice/catedrelor     la     nivelul      unitatilor       de 

invatamant/consortiilor   scolare,  ca urmare   a aplicarii  planurilor-cadru  de invatamant,  a aprobarii 

proiectelor planurilor   de scolarizare si a ofertei educationale: 

e)  depunerea   cererilor  de catre eadrele  didactiee  titulare  prevazute   la art. 27 alin. (1) si (2) din 

Metodologie  si a cererilor  de intregire/completare  a normei  didactice  de predare   la seeretariatele 

unitatilor   de invatamant; 

Pana la 29 ianuarie  2021 

d) intregirea  normei  didactice  de predare  pentru  personalul  didactic  de predare  titular in doua 

sau mai multe  unitati  de invatamant  ori pe doua  sau mai multe  specializari si eompletarea normei 

didactice   de  predare   pe  perioada   nedeterminata/determinata   a personalului  didactic  de predare 

titular  la nivelul  unitatii/unitatilor  de invatamant in care este titular/consortiului  scolar sau in unitati 

de invatamant  din aceeasi localitate  si comunicarea catre cadrele  didactice  si inspectoratelor scolare 

a      acordului/acordului       de      principiu/refuzului       cadrelor       didactice       titulare       pentru 

intregirea/completarea  normei  didactice  de predare; 

Perioada:  1-2 februarie  2021 

e)  depunerea   și inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare: 

Perioada:  2-3 februarie  2021 

f)  analizarea   contestatiilor §i stabilirea  de catre  consiliul  de administratie  al inspectoratului 

scolar a listei finale a cadrelor  didactice  titulare  pentru  care se acorda intregirea/completarea  normei 

didactiee  de predare; 

Perioada:  4-5 februarie  2021 

g) completarea normei  didactice  de predare  pe perioada  determinata pentru  cadrele  didactice 

debutante   prevazute   la art. 21 alin. (4) si (6) la nivelul  unitatii/unitatilor  de invatamant/consortiului 

scolar  sau  in  unitati   de invatamant  din  aceea§i locaIitate,  carora  Ii se poate  constitui   eel putin   0 

jumatate   de norma   didactica   de pre dare  in baza  documentelor  de numire/transfer/repartizare   pe 

post/catedra: 

Perioada:  4-5 februarie  2021 

h) analizarea    cererilor   cadrelor   didaetice   titulare   prevazute    la  art.  27  alin.  (1) si  (2)  din 

Metodologie  in   consiliile   de   administratie   ale  unitatilor    de  invatamant   §i  comunicarea,   la 

inspectoratele   scolare,   a  aeordului/acordului   de  principiu/refuzului   cadre lor  didactice   titulare 
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pentru  transfer; 

Termen:  8 februarie  2021 

i)  constituirea  normei   didactice  de predare,   intregirea   normei  didactice   de predare   pentru 

cadrele  didactice  angajate  pe durata  de viabiIitate  a postului/catedrei  in doua  sau mai multe  unitati 

de invatamant  ori pe  doua  sau  mai  multe  specializari si comunicarea, la inspectoratele  scolare,  a 

aeordului/acordului  de principiu/refuzului  cadrelor  didactice  angajate pe durata  de viabiIitate a 

postului/catedrei   pentru  intregirea   normei  didactice,  urmata   de completarea normei  didactice  de 

predare   pe perioada   determinata,  la nivelul  unitatilor   de invatamant  in care sunt  angajate,  pentru 

eadrele  didactice  angajate  pe durata  de viabilitate  a postului/eatedrei,  carora Ii se poate  constitui  eel 

putin    0  jumatate    de   norma    didactica    de  predare    in  baza   documentelor   de  repartizare    pe 

post/catedra: 

Perioada:  9-10 februarie  2021 

j)  depunerea   si inregistrarea   contestatiilor  la inspectoratele   scolare: 

Perioada:  10-11februarie   2021 

k) analizarea   contestatiilor   §i stabilirea  de catre  consiliul  de administratie   al inspectoratului 

scolar  a listei finale  a cadre lor didactice  titulare  prevazute   la art. 27 alin. (1) si (2) din Metodologie 

pentru    care   solicita   transferul    §i  a  cadrelor    didactice    angajate   pe   durata    de   viabilitate    a 

postului/catedrei  pentru  care solicita mtregirea/completarea  normei  didactice  de pre dare; 

Termen:  12 februarie  2021 

1)   organizarea     inspectiilor    speciale   la   clasa/probelor     practice/orale     de   profit     afisarea 

rezultatelor   la sediul  inspectoratului    scolar §i pe pagina  web a inspectoratului   scolar": 

Perioada:  29 ianuarie-11  februarie  2021 
 

 
*Pe durata siiirii de aleriii, 'in contextul situaiiei epidemiologice determinate de riispiindirea coronavirusului 

SARS-Co V-2, panii la eliminarea restriciiilor privind aduniirile publice de ciiire auioriiaiile de resort, se 

susiin  doar probe practice/orale evaluate prin  calificative "Admis/Respins",   conform anexei nr. 4  la 

Metodologie,  probe la care nu se admit contestaiii,  rezultatul stabilit de comisia de organizare ~i desfii~urare 

a probelor orale riimitndnd  definitiv. 

 
m) analiza,    corectarea    si   avizarea    proiectului     de   incadrare     si   a   ofertei    de   posturi 

didactice/catedre  vacante/rezervate  de catre inspectoratul   scolar: 

Perioada:  12-17februarie   2021 

n) emiterea  si comunicarea   deciziilor  de transfer/intregire  de norma  didactica  de predare. 

Perioada:  15-18 februarie  2021 
 

 


