MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN VASLUI

CĂTRE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL VASLUI
PRECIZĂRI ŞI TERMENE
privind mişcarea personalului didactic

Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcţia de personal didactic,
în anul şcolar 2015-2016, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării
Etapa de se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte normative:
- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificarile si completările ulterioare;
- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014.
Conform art. 57 (1) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, în anul școlar 2015-2016, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul
științific de doctor care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani
vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, poate fi reîncadrat în funcţia de personal
didactic cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, cu condiția suspendării pensiei
pe durata reîncadrării.
Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de
administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și
cabinete de asistență psihopedagogică adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul
didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică.
Cererile se discută și se analizează de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, în funcție de
datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare,
de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ și se
supun aprobării consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, asa cum prevede art. 57 (4).
Conform art. 57(5), se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă
didactică vacantă complete, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul
unităților de învățământ în care urmează să fie reîncadrate cadre didactice pensionate care se încadrează în
prevederile alin. (1), luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administrație ale unităților
de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul privind reîncadrarea personalului
didactic pensionat, în anul școlar 2015-2016, care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și
care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015. Comisia de mobilitate
a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică
situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale.
Listele finale, validate de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la
inspectoratul școlar, precum și listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de reîncadrare
în funcția didactică, în anul școlar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ.
Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează de consiliul de administrație al
inspectoratului școlar conform Calendarului. În baza validării cererilor de către consiliul de administrație al
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind reîncadrarea. În baza deciziei, directorii

unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă
determinată pentru anul școlar 2015-2016.
În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2015, se constată că, din cauza reducerii numărului
de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (6), inspectoratul școlar revocă decizia privind
reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a
avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare,
raportată la data de 1 septembrie 2015.
CALENDAR ETAPA:
Data
22-24 aprilie 2015
22 aprilie

27 aprilie 2015

28 aprilie 2015

29 aprilie 2015

29-30 aprilie 2015
4 mai 2015
5-8 mai 2015
Inspector Școlar General,
prof. Gabriela Plăcintă

Activitatea
depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de
învățământ;
afișarea la avizierele și pe site-urile inspectoratelor școlare a listei unităților
de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrați
suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităților
de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas
restrângeri de activitate nesoluționate;
discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de
învățământ, a cererilor depuse, în funcție de datele comunicate de
inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile
de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de
evoluția planurilor-cadru de învățământ și supunerea aprobării cererilor
consiliilor de administrație ale unităților de învățământ;
comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de
învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a
acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic a
personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a
depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie
2015, în anul școlar 2015-2016;
validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a
listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut
calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3
ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2015 și care a
solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic;
depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare;
soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al
inspectoratului școlar.
emiterea și comunicarea deciziilor.

Inspector Școlar cu Managementul Resurselor Umane,
prof. Dorina Nemțanu

