
 

 
 

Anunţ pentru şedinţe publice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2016-2017 

 
METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULU I  DIDACTIC DE PREDARE  

DIN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 

 

 

Art. 105 (1) Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară 
activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în 
afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară:  
• completare de normă pe perioadă determinate; 
• detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2014 şi/sau 2015 care au obţinut cel puţin 
nota/media de repartizare 5 (cinci) sau în baza punctajului,  
• detaşare în interesul învăţământului; 
• schimb de posturi între cadre didactice angajate pe perioadă determinată,  
• pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de 
activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu 
informarea şi avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiin ţifice.  
 

Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe 
perioadă nedeterminată, a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ şi a transferului pentru restrângere de 
activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la 
nivelul inspectoratelor şcolare.  
 

Pe parcursul anului şcolar comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar este abilitată să organizeze ședințe publice de repartizare pentru candidaţii rămaşi 
nerepartizaţi, să monitorizeze concursurile/testările organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării 
posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, să refacă 
documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, 
a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe 
parcursul anului şcolar. 

 
(2) În şedinţele publice organizate în afara Calendarului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se 

vacantează pe parcursul anului şcolar de candidaţii rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor de mobilitate a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar  prevăzute în Calendar, se respectă ordinea repartizării 
prevăzută în prezenta Metodologie. 

 
 
* Anunțurile cu privire la ședințele publice de repartizare pe posturile didactice/catedrele care se 

vacantează pe parcursul anului şcolar 2016-2017 vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Dâmbovița și afișate la avizierul  instituției. 
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