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PRECIZĂRI MOBILITATE 

 

 

 
  Vă informăm faptul că, în baza Notelor M.E.N. Nr. 57674/02.09.2013, respectiv 

57684/02.09.2013, în perioada 06-13 septembrie 2013 vor fi derulate, în ceea ce priveşte mobilitatea 

personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, atât activităŃi prevăzute de Calendarul 

mobilităŃii, cât şi activităŃi în afara acestuia, după cum urmează: 
 

1.  ŞedinŃă publică de repartizare pe posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate, în data 

de 6 septembrie (ORA 10,00 – pentru toate categoriile de personal, etj. 4, ISJ), pentru: 

a) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluŃionată în etapele 

anterioare, prin detaşare în interesul învăŃământului pentru restrângere de activitate nesoluŃionată şi 

care au depus dosare, în acest sens,  în perioada 16-20 august 2013; 

b) Cadrele didactice titulare pentru completarea normei didactice, care au depus dosare, în acest 

sens,  în perioada 16-20 august 2013; 

c) Cadrele didactice titulare prin continuitate pentru detaşare la cerere sau a căror continuitate pe 

post/catedră s-a reînfiinŃat; 

d) Cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere în baza rezultatelor obŃinute la concurs, sesiunea 

2013; 

e) Cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere în baza punctajului, care au depus dosare, în acest 

sens,  în perioada 16-20 august 2013; 

f) Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată pentru continuitate prin prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, sau a căror 

continuitate pe post/catedră s-a reînfiinŃat, care au depus dosare, în acest sens,  în perioada 16-20 

august 2013; 

g) CandidaŃii rămaşi nerepartizaŃi în baza rezultatelor obŃinute la concursurile de titularizare din 

2013,2012 şi/sau 2011, care au depus dosare, în acest sens,  în perioada 16-20 august 2013; 

h) CandidaŃii prevăzuŃi la art. 94 alin (4) din metodologie (cei care au solicitat încadrarea în regim 

de plata cu ora, însă nu au fost repartizaŃi/nu li s-a soluŃionat, favorabil, cererea). 

            Pentru punctele a) -g), candidaŃii cu drept de participare la şedinŃa publică sunt cei care şi-au 

depus dosare, în acest sens, în perioada 16-20 august 2013 şi nu au fost repartizaŃi. MenŃionăm 

faptul că, în urma centralizării, nu s-au înregistrat cereri pentru punctele a) – d), la nivelul judeŃului 

IalomiŃa. 
 

2. ŞedinŃă publică de repartizare, în perioada 11-13 septembrie 2013 (va fi anunŃată data, în timp 

util), pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru: 

a) cadrele didactice titulare, candidaŃii rămaşi nerepartizaŃi în baza rezultatelor obŃinute la 

concursurile de titularizare din 2013, 2012 şi/sau 2011 şi în regim de plata cu ora, conform punctului 

1; 

b) candidaŃii repartizaŃi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturile 

didactice/catedrele pe care au fost repartizaŃi şi care solicită o nouă repartizare, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare; 

c) candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 5(cinci) şi solicită angajare pe perioadă determinată în 

baza notelor de la concursul de titularizare din iulie 2010, care ulterior acestui concurs nu au obŃinut 

note sub 5(cinci) la următoarele concursuri de titularizare, în ordinea descrescătoare a notelor. 
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3. Detaşare în interesul învăŃământului pentru cadrele didactice titulare anterior concursului din 

2013, conform prevederilor din metodologie. 

Se va respecta următoarea procedură: 

�                  până la data de 6 sept., şcolile vor solicita, prin adresă scrisă, ISJ-ului, detaşarea cadrului 

didactic X pe postul/catedra Y din unitate (AtenŃie! Postul/catedra trebuie să fie public(ă)); 

�                  cadrul didactic X trebuie să-şi înregistreze acordul-tip de detaşare în interesul 

învăŃământului în unitatea de învăŃământ primitoare şi să-şi depună dosarul ce conŃine documentele 

menŃionate în acordul-tip, până la data de 10 sept.; 

�                  în data de 11 sept. şcolile primitoare vor aproba detaşarea în cadrul C.A.-ului; 

�                  ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare în interesul învăŃământului se 

va realiza în şedinŃa publică din perioada 11-13 sept. 

  

          ActivităŃile privind mobilitatea personalului didactic care se derulează după data de 13 

sept. 2013, se consideră în afara Calendarului şi se vor realiza cu analiza în cadrul comisiilor paritare 

constituite la nivelul ISJ-ului, cu informarea şi avizul M.E.N. 

                                  

 
  
 
 
 


