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 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 

 

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în 

activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2021-2022:  

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;  

Până la 29 ianuarie 2021 

b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de 

învăţământ;  

Până la 5 februarie 2021 

c) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 

art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, prezentarea acestora spre 

validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele 

şcolare;  

Perioada: 8-10 februarie 2021 

d)  înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare; 
 Perioada: 11-12 februarie 2021 

e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. 
Termen: 15 februarie 2021  

 

5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar: 

a) Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;  

Termen: 18 februarie 2021 

b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;  

Zilele: 19 şi 22 februarie 2021 

c) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul şi pe pagina web a 

inspectoratului şcolar*; 

Perioada: 23-26 februarie 2021 

d) ședință de repartizare organizată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate pentru completarea normei 

didactice;  

Termen: 2 martie 2021 

e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă didactică de predare/transfer.  

Perioada: 3-8 martie 2021 

 

6) Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin 

desființarea unor unități de învățământ: 

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afișarea acesteia la inspectoratele 

școlare; 

Termen: 4 martie 2021 

b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 

2021; 

Termen: 4 martie 2021 

c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele 

şcolare;  

Termen: 4 martie 2021 

d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la 

inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; 

Perioada: 5-11 martie 2021 
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