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TERMENE

LUNI 5.1.2015

Constituirea comisiei de mobilitate a 

personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar la nivelul 

inspectoratului şcolar. 

MARŢI 6.1.2015

MIERCURI 7.1.2015

JOI 8.1.2015

VINERI 9.1.2015

Constituirea comisiei de mobilitate a 

personalului didactic la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

SÂMBĂTĂ 10.1.2015

DUMINICĂ 11.1.2015

LUNI 12.1.2015

MARŢI 13.1.2015

MIERCURI 14.1.2015

JOI 15.1.2015

VINERI 16.1.2015

SÂMBĂTĂ 17.1.2015

DUMINICĂ 18.1.2015

LUNI 19.1.2015

Înfiinţarea/desfiinţarea consorţiilor şcolare 

pentru anul şcolar 2015-2016- se 

realizează şi se comunică la ISJ cererile 

pentru acordarea avizului de oportunitate 

(OMECTS nr. 5488/2011).

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: 

Urmare restructurării reţelei şcolare, a 

situaţiilor prevăzute la art. 19, alin. (1), a 

transformării unor unităţi de învăţământ 

în unităţi de alt nivel şi a schimbării 

denumirii unităţilor de învăţământ, ISJ 

emite noi documente de numire pentru 

personalul didactic titular afectat de 

aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) 

lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare. 

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: titulari 

numiţi/transferaţi pe nivel gimnazial/şcoala de 

arte şi meserii/profesional în unităţi cu clase V-

XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv 

la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, ISJ 

emite noi decizii de numire în care se 

precizează nivelul cel mai înalt de 

învăţământ al unităţii, în funcţie de 

postul/catedra ocupat(ă).

MARŢI 20.1.2015

Înfiinţarea/desfiinţarea consorţiilor şcolare 

pentru anul şcolar 2015-2016- se 

realizează şi se comunică la ISJ cererile 

pentru acordarea avizului de oportunitate 

(OMECTS nr. 5488/2011).

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: 

Urmare restructurării reţelei şcolare, a 

situaţiilor prevăzute la art. 19, alin. (1), a 

transformării unor unităţi de învăţământ 

în unităţi de alt nivel şi a schimbării 

denumirii unităţilor de învăţământ, ISJ 

emite noi documente de numire pentru 

personalul didactic titular afectat de 

aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) 

lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare. 

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: titulari 

numiţi/transferaţi pe nivel gimnazial/şcoala de 

arte şi meserii/profesional în unităţi cu clase V-

XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv 

la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, ISJ 

emite noi decizii de numire în care se 

precizează nivelul cel mai înalt de 

învăţământ al unităţii, în funcţie de 

postul/catedra ocupat(ă).

MIERCURI 21.1.2015

Întocmirea listelor cuprinzând 

personalul didactic titular care 

îndeplinește condițiile legale de 

pensionare la 1 septembrie 2015 de 

către unitățile de învățământ și 

comunicarea acestora la inspectoratul 

școlar.

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare 

anticipată;

c) la cerere, pentru pensionare 

anticipată parţială.

Înfiinţarea/desfiinţarea consorţiilor şcolare 

pentru anul şcolar 2015-2016- se 

realizează şi se comunică la ISJ cererile 

pentru acordarea avizului de oportunitate 

(OMECTS nr. 5488/2011).

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: 

Urmare restructurării reţelei şcolare, a 

situaţiilor prevăzute la art. 19, alin. (1), a 

transformării unor unităţi de învăţământ 

în unităţi de alt nivel şi a schimbării 

denumirii unităţilor de învăţământ, ISJ 

emite noi documente de numire pentru 

personalul didactic titular afectat de 

aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) 

lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare. 

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: titulari 

numiţi/transferaţi pe nivel gimnazial/şcoala de 

arte şi meserii/profesional în unităţi cu clase V-

XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv 

la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, ISJ 

emite noi decizii de numire în care se 

precizează nivelul cel mai înalt de 

învăţământ al unităţii, în funcţie de 

postul/catedra ocupat(ă).

Personalul didactic care îndeplinește 

condițiile legale de pensionare la data de 

1 septembrie 2015 și solicită menținerea 

în activitate ca titular în anul școlar 

2015-2016, în funcția didactică, până la 3 

ani peste vârsta de pensionare, raportată 

la data de 1 septembrie 2015, depune 

cererile la secretariatele unităților de 

învățământ.
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TERMENE

JOI 22.1.2015

Întocmirea listelor cuprinzând 

personalul didactic titular care 

îndeplinește condițiile legale de 

pensionare la 1 septembrie 2015 de 

către unitățile de învățământ și 

comunicarea acestora la inspectoratul 

școlar.

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare 

anticipată;

c) la cerere, pentru pensionare 

anticipată parţială.

Înfiinţarea/desfiinţarea consorţiilor şcolare 

pentru anul şcolar 2015-2016- se 

realizează şi se comunică la ISJ cererile 

pentru acordarea avizului de oportunitate 

(OMECTS nr. 5488/2011).

Depunerea cererilor de către cadrele 

didactice titulare prevăzute la Art. 48 

alin. (2) din Metodologie la 

secretariatele unităţilor de 

învăţământ.

(Cadre didactice titulare detaşate 

pentru restrângere de activitate în 

2014-2015 solicită transfer în 

unitatea în care au fost detaşate şi 

titularii care solicită întregirea 

normei didactice prin transfer )

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: 

Urmare restructurării reţelei şcolare, a 

situaţiilor prevăzute la art. 19, alin. (1), a 

transformării unor unităţi de învăţământ 

în unităţi de alt nivel şi a schimbării 

denumirii unităţilor de învăţământ, ISJ 

emite noi documente de numire pentru 

personalul didactic titular afectat de 

aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) 

lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare. 

ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: titulari 

numiţi/transferaţi pe nivel gimnazial/şcoala de 

arte şi meserii/profesional în unităţi cu clase V-

XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv 

la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, ISJ 

emite noi decizii de numire în care se 

precizează nivelul cel mai înalt de 

învăţământ al unităţii, în funcţie de 

postul/catedra ocupat(ă).

Personalul didactic care îndeplinește 

condițiile legale de pensionare la data de 

1 septembrie 2015 și solicită menținerea 

în activitate ca titular în anul școlar 

2015-2016, în funcția didactică, până la 3 

ani peste vârsta de pensionare, raportată 

la data de 1 septembrie 2015, depune 

cererile la secretariatele unităților de 

învățământ.

VINERI 23.1.2015

Întocmirea listelor cuprinzând 

personalul didactic titular care 

îndeplinește condițiile legale de 

pensionare la 1 septembrie 2015 de 

către unitățile de învățământ și 

comunicarea acestora la inspectoratul 

școlar.

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare 

anticipată;

c) la cerere, pentru pensionare 

anticipată parţială.

TERMEN: Înfiinţarea/desfiinţarea 

consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 

2015-2016 - se realizează şi se comunică 

la ISJ cererile pentru acordarea avizului 

de oportunitate.

Depunerea cererilor de către cadrele 

didactice titulare prevăzute la Art. 48 

alin. (2) din Metodologie la 

secretariatele unităţilor de 

învăţământ.

(Cadre didactice titulare detaşate 

pentru restrângere de activitate în 

2014-2015 solicită transfer în 

unitatea în care au fost detaşate şi 

titularii care solicită întregirea 

normei didactice prin transfer )

TERMEN ACTUALIZARE DECIZII 

TITULARI: Urmare restructurării reţelei 

şcolare, a situaţiilor prevăzute la art. 

19, alin. (1), a transformării unor unităţi 

de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a 

schimbării denumirii unităţilor de 

învăţământ, ISJ emite noi documente 

de numire pentru personalul didactic 

titular afectat de aceste schimbări, 

conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea 

nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

TERMEN ACTUALIZARE DECIZII TITULARI: 

titulari numiţi/transferaţi pe nivel 

gimnazial/şcoala de arte şi 

meserii/profesional în unităţi cu clase V-

XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), 

respectiv la art. 9 alin. (9), la solicitarea 

acestora, ISJ emite noi decizii de numire în 

care se precizează nivelul cel mai înalt de 

învăţământ al unităţii, în funcţie de 

postul/catedra ocupat(ă).

Personalul didactic care îndeplinește 

condițiile legale de pensionare la data de 

1 septembrie 2015 și solicită menținerea 

în activitate ca titular în anul școlar 

2015-2016, în funcția didactică, până la 3 

ani peste vârsta de pensionare, raportată 

la data de 1 septembrie 2015, depune 

cererile la secretariatele unităților de 

învățământ.

SÂMBĂTĂ 24.1.2015

DUMINICĂ 25.1.2015

LUNI 26.1.2015

TERMEN: Întocmirea listelor 

cuprinzând personalul didactic titular 

care îndeplinește condițiile legale de 

pensionare la 1 septembrie 2015 de 

către unitățile de învățământ și 

comunicarea acestora la 

inspectoratul școlar.

a) pentru limită de vârstă;

b) la cerere, pentru pensionare 

anticipată;

c) la cerere, pentru pensionare 

anticipată parţială.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

TERMEN: Depunerea cererilor de către 

cadrele didactice titulare prevăzute la 

Art. 48 alin. (2) din Metodologie la 

secretariatele unităţilor de învăţământ.

(Cadre didactice titulare detaşate 

pentru restrângere de activitate în 

2014-2015 solicită transfer în unitatea 

în care au fost detaşate şi titularii care 

solicită întregirea normei didactice 

prin transfer)

Cadrele didactice titularizate în două sau 

mai multe unităţi şcolare sau pe catedre 

constituite din două sau mai multe 

specializări se adresează în scris CA al 

unităţilor şcolare cu solicitarea de 

întregire a normei didactice prin 

transfer. (Art.24)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

Personalul didactic care 

îndeplinește condițiile legale 

de pensionare la data de 1 

septembrie 2015 și solicită 

menținerea în activitate ca 

titular în anul școlar 2015-

2016, în funcția didactică, 

până la 3 ani peste vârsta de 

pensionare, raportată la data 

de 1 septembrie 2015, 

depune cererile la 

secretariatele unităților de 

învățământ.

MARŢI 27.1.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ comunică titularilor prevăzuţi 

la Art. 48 alin. (2) din Metodologie şi 

inspectoratului şcolar, acordul/refuzul 

pentru transfer.

Cadrele didactice titularizate în două sau 

mai multe unităţi şcolare sau pe catedre 

constituite din două sau mai multe 

specializări se adresează în scris CA al 

unităţilor şcolare cu solicitarea de 

întregire a normei didactice prin 

transfer. (Art.24)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.
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TERMENE

MIERCURI 28.1.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

TERMEN: Consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ comunică 

titularilor prevăzuţi la Art. 48 alin. (2) 

din Metodologie şi inspectoratului 

şcolar, acordul/refuzul pentru transfer.

TERMEN: Cadrele didactice titularizate 

în două sau mai multe unităţi şcolare 

sau pe catedre constituite din două sau 

mai multe specializări se adresează în 

scris CA al unităţilor şcolare cu 

solicitarea de întregire a normei 

didactice prin transfer. (Art.24)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

JOI 29.1.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Consiliul de administraţie al unităţilor 

şcolare hotărăşte lista cadrelor didactice 

titularizate în două sau mai multe unităţi 

şcolare sau pe catedre constituite din 

două sau mai multe specializări pentru 

care se aprobă întregirea normei 

didactice prin transfer, începând cu 

data de 01.09.2015. (Art.24)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

VINERI 30.1.2015 CA ISJ

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

TERMEN: Consiliul de administraţie al 

ISJ stabileşte lista finală a cadrelor 

didactice prevăzute la Art. 48 alin. (2) 

din Metodologie pentru care se acordă 

transferul, începând cu 01.09.2015.

Depunerea contestaţiilor referitoare la 

hotărârea CA al unităţii privind 

întregirea normei prin transfer 

(Contestaţii adresate conducerii 

unităţii)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

SÂMBĂTĂ 31.1.2015

DUMINICĂ 1.2.2015

LUNI 2.2.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

Depunerea contestaţiilor referitoare la 

hotărârea CA al unităţii privind 

întregirea normei prin transfer 

(Contestaţii adresate conducerii 

unităţii)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Depunerea la ISJ a contestaţiilor privind 

menţinerea ca titular peste vîrsta de 

pensionare în 2015-2016.

Validarea în CA ale unităților 

de învățământ a condițiilor 

cumulative pentru 

menținerea în activitate ca 

titular, în funcția didactică 

până la 3 ani peste vârsta de 

pensionare, raportată la data 

de 1 septembrie 2015, în anul 

școlar 2015-2016.
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TERMENE

MARŢI 3.2.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

Soluţionarea în CA al unităţii de 

învăţământ a contestaţiilor referitoare 

la întregirea normei didactice prin 

transfer

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Depunerea la ISJ a contestaţiilor privind 

menţinerea ca titular peste vîrsta de 

pensionare în 2015-2016.

Unităților de învățământ, 

comunică 

inspectoratului 

şcolardocumentele 

prevăzute în 

Metodologie privind 

menținerea în 

activitate ca titular, în 

funcția didactică până la 

3 ani peste vârsta de 

pensionare, în anul 

școlar 2015-2016.

MIERCURI 4.2.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

Unităţile şcolare comunică la ISJ 

hotărârea CA referitoare la lista cadrelor 

didactice titularizate în două sau mai multe 

unităţi şcolare sau pe catedre constituite 

din două sau mai multe specializări pentru 

care se aprobă întregirea normei 

didactice prin transfer, începând cu 

data de 01.09.2015. (Art.24)

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Unităților de învățământ, 

comunică 

inspectoratului 

şcolardocumentele 

prevăzute în 

Metodologie privind 

menținerea în 

activitate ca titular, în 

funcția didactică până la 

3 ani peste vârsta de 

pensionare, în anul 

școlar 2015-2016.

JOI 5.2.2015

Depunerea la unităţile de învăţământ a 

cererilor privind reducerea normei 

didactice pentru titularii cu vechime de 

25 ani şi gradul didactic I.

Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităților de 

învățământ/consorțiilor școlare

Desemnarea prin concurs sau prin 

evaluare obiectiva la nivelul unităţilor de 

învăţământ a cadrelor didactice titulare 

care intră în restrângere de activitate 

începând cu data de 01.09.2015.

ISJ: Emiterea deciziilor de întregire a 

normei didactice prin transfer conform 

Art. 24.

Soluţionarea completărilor de normă pentru 

titulari şi pentru cadrele didactice prevăzute la 

art. 21 alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / 

consorţiului şcolar. Art. 25(4-7).

Unităților de învățământ, 

comunică 

inspectoratului 

şcolardocumentele 

prevăzute în 

Metodologie privind 

menținerea în 

activitate ca titular, în 

funcția didactică până la 

3 ani peste vârsta de 

pensionare, în anul 

școlar 2015-2016.

VINERI 6.2.2015

Analiza, corectarea şi avizarea 

proiectului de încadrare şi a ofertei de 

posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.

TERMEN: Constituirea posturilor 

didactice/catedrelor la nivelul unităţilor 

de învăţământ/consorţiilor şcolare.

TERMEN: Unităţile de învăţământ 

comunică la ISJ lista cadrelor 

didactice titulare care intră în 

restrângere de activitate începând cu 

data de 01.09.2015.

Unităţile şcolare se adresează ISJ în 

vederea emiterii deciziilor de soluţionare a 

completărilor de normă pentru titulari şi 

pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 

alin. (4) la nivelul unităţii şcolare / consorţiului 

şcolar. Art. 25(4-7).

SÂMBĂTĂ 7.2.2015

DUMINICĂ 8.2.2015

LUNI 9.2.2015

Analiza, corectarea şi avizarea 

proiectului de încadrare şi a ofertei de 

posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.
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ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE
7_ACTIVITĂŢI ŞI 

TERMENE

MARŢI 10.2.2015

Analiza, corectarea şi avizarea 

proiectului de încadrare şi a ofertei de 

posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.

MIERCURI 11.2.2015

Analiza, corectarea şi avizarea 

proiectului de încadrare şi a ofertei de 

posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.

JOI 12.2.2015

Analiza, corectarea şi avizarea 

proiectului de încadrare şi a ofertei de 

posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.

VINERI 13.2.2015

TERMEN: Analiza, corectarea şi 

avizarea proiectului de încadrare şi a 

ofertei de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate de către 

inspectoratul şcolar.

SÂMBĂTĂ 14.2.2015

DUMINICĂ 15.2.2015

LUNI 16.2.2015

MARŢI 17.2.2015

Afişarea la inspectoratul şcolar a 

listei tuturor catedrelor 

vacante/rezervate, complete şi 

incomplete pentru soluţionarea 

completărilor de normă didactică.

Înregistrarea cererilor pentru 

completarea normei didactice la 

inspectoratul școlar (Anexa 14 la 

Metodologie).

MIERCURI 18.2.2015

Înregistrarea cererilor pentru 

completarea normei didactice la 

inspectoratul școlar (Anexa 14 la 

Metodologie).

JOI 19.2.2015

TERMEN: Înregistrarea cererilor pentru 

completarea normei didactice la 

inspectoratul școlar (Anexa 14 la 

Metodologie).

VINERI 20.2.2015

Desfăşurarea probelor practice/orale de 

profil pentru completarea normei 

didactice/întregire normă.

Unităţile comunică la ISJ condiţiile 

specifice de ocupare a posturilor 

didactice în vederea avizării.

SÂMBĂTĂ 21.2.2015

DUMINICĂ 22.2.2015
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TERMENE

LUNI 23.2.2015

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ: organizată de 

comisia de mobilitate a personalului 

didactic constituită la nivelul 

inspectoratului școlar, pentru 

completarea normei didactice.

Unităţile comunică la ISJ condiţiile 

specifice de ocupare a posturilor 

didactice în vederea avizării.

MARŢI 24.2.2015

ISJ: Emiterea și comunicarea 

deciziilor de completare de 

normă/transfer.

TERMEN: Unităţile comunică la ISJ 

condiţiile specifice de ocupare a 

posturilor didactice în vederea avizării.

MIERCURI 25.2.2015

Afişarea la ISJ a listei cuprinzând toate 

posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate complete şi 

incomplete pentru soluţionarea 

restrângerilor de activitate.

Afişarea la inspectoratul şcolar, a listei 

cadrelor didactice care intră în 

restrângere de activitate, începând cu 1 

septembrie 2015.

TERMEN: Afişarea la sediile unităţilor de 

învăţământ a condiţiilor specifice 

necesare pentru ocuparea posturilor 

didactice prin transfer consimţit între 

unităţile de învăţământ, avizate de 

inspectoratul şcolar.

JOI 26.2.2015

Cadrele didactice aflate în 

restrângere de activitate 

înregistrează dosarele la ISJ (Cerere 

tip - Anexa 14 pag. 86).

ISJ: Comisia de mobilitate si consilierul 

juridic verifică şi avizează dosarele.

ISJ: Emiterea și comunicarea 

deciziilor de completare de 

normă/transfer.

VINERI 27.2.2015

Cadrele didactice aflate în 

restrângere de activitate 

înregistrează dosarele la ISJ (Cerere 

tip - Anexa 14 pag. 86).

ISJ: Comisia de mobilitate si consilierul 

juridic verifică şi avizează dosarele.

TERMEN: Emiterea și 

comunicarea deciziilor de 

completare de normă/transfer.

SÂMBĂTĂ 28.2.2015
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