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d) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6)  care au 

participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021. 

Zilele: 27 şi 30 august 2021 

16) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice angajate cu 

contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 

2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, 

conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie:  

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual 

de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 

2021-2022, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie; 

Perioada: 14-20 aprilie 2021 

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse; 

Perioada 21 aprilie- 6 mai 2021 

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 şi 87 din 

Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 

mobilitate; 

Perioada: 11-17 mai 2021  

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; 

Perioada: 12-18 mai 2021 

 

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu au depus cereri de prelungire a duratei 

contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022, în perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri 

la inspectoratele şcolare în perioada 18-19 august 2021. 

 

e) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul 

şcolar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

Termen: 26 august 2021 

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Zilele: 27 şi 30 august 2021 

 

17) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată: 

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care 

beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022 și a celor care solicită angajare 

pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015. 

Perioada: 11-17 mai 2021 

 

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022, în 

perioada 11-17 mai 2021, mai pot depune cereri în perioada 18-19 august 2021. 

 

b) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; 

Perioada: 12-18 mai 2021 

c) organizarea și desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului*; 

Perioada: 24 mai-25 iunie 2021 

d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la 

Metodologie şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

Perioada: 26-27 august 2021 

e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Zilele: 27 şi 30 august 2021 

 

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:  

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare şi susţinerea 

interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora; 

Perioada: 26-27 august 2021 

 

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul 

privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui 

curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională. 
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