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PRECIZĂRI  
DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI/ DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SAU 

CONCURS SPECIFIC/ CONTINUITATE LA SUPLINIRE/ ANGAJARE PE PERIOADĂ 
DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTELOR DIN 2012, 2011, 2010/ COMPLETARE NORMĂ 

 
 

În perioada 16-20 august 2013, au loc următoarele activităŃi, la nivelul Inspectoratului Şcolar 
JudeŃean IalomiŃa: 

 
1. Numirea, prin detaşare în interesul învăŃământului, în funcŃiile de conducere, îndrumare 

şi control neocupate prin concurs; 
 

Precizări: În cazul funcŃiilor de conducere din unităŃi de învăŃământ preuniversitar, detaşarea în interesul 
învăŃământului, pentru anul şcolar 2013-2014, se face la propunerea Inspectorului Şcolar General, cu 
avizul Consiliului de AdministraŃie al ISJ IalomiŃa şi cu acordul scris al persoanelor solicitante (conform 
acordului scris – tip existent la secretariatul ISJ IalomiŃa), până la organizarea concursului, dar nu mai 
târziu de data de 31.08.2014.  

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul 
învăŃământului în funcŃiile de conducere, îndrumare şi control se ocupă de către celelalte categorii de 
personal didactic. 
Emiterea deciziilor: Termen – 30.08.2013 
 

2. Detaşarea în interesul învăŃământului pentru restrângere nesoluŃionată în etapele 
anterioare de mobilitate; 

 
ŞedinŃă publică: 27 august 2013 
Depunerea dosarului: 16-20 august 2013 
Precizări: Detaşarea în interesul învăŃământului pentru restrângere de activitate nesoluŃionată în etapele 
anterioare de mobilitate se soluŃionează în şedinŃă publică, organizată de Comisia de mobilitate a 
personalului didactic din învăŃământul preuniversitar de la nivelul Inspectoratului Şcolar, la data de 27 
august 2013, conform unui program prestabilit, ce va fi afişat pe site-ul ISJ IalomiŃa şi la avizierul 
instituŃiei. În acest sens, în perioada 16-20 august 2013, se înregistrează, la secretariatul ISJ IalomiŃa, 
cererile cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluŃionată prin transfer sau 
detaşare în interesul învăŃământului, însoŃite de documentele menŃionate în cerere. În perioada 21-22 
august 2013, se organizează şi se desfăşoară probele practice/orale în profilul postului (acolo unde este 
cazul), iar în urma şedinŃei publice din 27 august 2013, se va face repartizarea pe posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate. 
Emiterea deciziilor: Termen – 30.08.2013 
 
Notă: În aceeaşi perioadă sus-menŃionată, la nivelul unităŃilor de învăŃământ, se înregistrează acordurile-
tip de detaşare în interesul învăŃământului (NU pentru restrângere de activitate nesoluŃionată) a cadrelor 
didactice titulare (exceptând cadrele didactice titulare începând cu 01.09.2013) care, ulterior, vor înainta 
dosarele (în acordul-tip se menŃionează documentele ce trebuie prevăzute la dosar) inspectoratului şcolar. 
În cadrul Consiliului de AdministraŃie al unităŃilor de învăŃământ primitoare se discută şi se soluŃionează 
propunerile pentru detaşare în interesul învăŃământului, în data de 23 august 2013. La aceeaşi dată, 
unităŃile de învăŃământ vor transmite la ISJ IalomiŃa lista cadrelor didactice detaşate. 
Emiterea deciziilor: Termen – 30.08.2013  
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3. Detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific 
 

ŞedinŃă publică: 27 august 2013 
Depunerea dosarului: 16-20 august 2013 

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul 
învăŃământului se ocupă de către: 

� cadrele didactice titulare în unităŃi de învăŃământ de stat; 
� cadrele didactice titulare în unităŃi de învăŃământ particulare acreditate, în baza 

concursului organizat conform O.M.E.C. nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv O.M.E.C.T.S. nr. 5625/ 2012; 

� cadrele didactice titulare transferate/ pretransferate din învăŃământul preuniversitar de stat, 
în unităŃi de învăŃământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de 
activitate/ pretransfer; 

� cadrele didactice titulare transferate din învăŃământul preuniversitar de stat conform 
O.U.G. nr. 26/1997 privind protecŃia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
108/1998, care funcŃionează în structurile specializate din subordinea direcŃiilor generale pentru asistenŃă 
socială şi protecŃia copilului, aflate în situaŃia de restrângere de activitate. 
Precizări: Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă, cu 
prioritate, aplicând principiul continuităŃii pentru cadrele didactice titulare participante la concursul din 
2012 şi/sau 2011 care au obŃinut minimum media 5 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate 
prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 
septembrie 2012, în şedinŃă publică, conform calendarului, cu acordul Consiliului de 
AdministraŃie/Consiliilor de AdministraŃie al/ale unităŃii/unităŃilor de învăŃământ până la data de 15 iunie 
2013. Acordul/refuzul Consiliului/ Consiliilor de AdministraŃie al/ale unităŃii/unităŃilor de învăŃământ 
pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat Inspectoratului Şcolar şi cadrelor didactice 
solicitante, până la data de 22 iunie 2013. Consiliul/Consiliile de AdministraŃie al/ale unităŃii/unităŃilor de 
învăŃământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităŃii prin 
detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăŃământ este solicitat de mai multe cadre didactice, 
departajarea se realizează în baza criteriilor şi punctajelor din Anexa nr. 2 prevăzută la Metodologie. 
Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza mediei/notei obŃinute la concurs 
în sesiunea 2012 şi/sau 2011, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2013, trebuie să 
obŃină minimum media 5 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat/e pentru 
continuitate. 
NOTĂ: Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar      
2013-2014 îşi actualizează dosarul personal la Inspectoratul Şcolar, în perioada 16-20 august 2013 (vezi 
documentele ce trebuie prevăzute la dosar, din cererea-tip de detaşare la cerere prin continuitate). 

SoluŃionarea cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere se realizează în şedinŃă publică, 
organizată de către ISJ IalomiŃa în data de 27 august 2013, conform unui program prestabilit afişat pe 
site-ul şi la avizierul instituŃiei. 

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluŃionarea continuităŃilor pentru 
detaşare la cerere se ocupă, de către cadrele didactice titulare participante la concursul din 2013 care au 
obŃinut cel puŃin nota 5 (cinci) şi care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific. 

Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăŃământul preuniversitar se realizează în 
baza cererii-tip scrise, formulate de către cadrul didactic interesat, la Inspectoratul Şcolar, însoŃită de 
documentele prevăzute în cerere, certificate pentru conformitate cu originalul, conform Anexei 14 din 
Metodologie. 

Concursul specific constă în evaluarea activităŃii profesionale, didactice şi ştiinŃifice a cadrului 
didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către Comisia judeŃeană de 
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mobilitate a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar şi 
acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în Anexa nr. 2 din 
metodologie. 

Astfel, ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se face 
de către: 

� cadrele didactice titulare anterior concursului din 2013, care au participat la acest 
concurs şi au obŃinut cel puŃin media 5 (cinci) şi care solicită detaşare la cerere în ordinea descrescătoare 
a mediilor obŃinute la concurs (detaşare la cerere prin concurs); 

� cadrele didactice titulare anterior concursului din 2013, inclusiv cele transferate în 
baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obŃinute în 
urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în Anexa nr. 2 din Metodologie (detaşare la cerere prin 
concurs specific). 
Notă: În etapa de detaşare în interesul învăŃământului nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse 
pentru continuitate la detaşare, pentru candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota/media 7(şapte) la 
concursurile de titularizare din 2011 şi/sau 2012. În etapele de detaşare în interesul învăŃământului sau la 
cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, pentru candidaŃii care au obŃinut cel puŃin 
nota/media 7(şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012. 
Emiterea deciziilor: 30 august 2013 
Notă:  O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari 
consecutivi. 

Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obŃinute la concursul din 2013 pot 
beneficia de detaşare la cerere, în primul an după concurs, după finalizarea etapelor de mobilitate a 
personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, în baza punctajelor obŃinute conform Anexei nr. 2 
din Metodologie.  

În etapele de detaşare în interesul învăŃământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/ 
catedrele propuse pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 
şcolar 2013-2014, pentru candidaŃii care au obŃinut cel puŃin media 7 (şapte) la concursurile de 
titularizare din anii 2011 şi/ sau 2012.  

 
4. Prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 

2013-2014; 
 
Depunerea dosarului (în vederea actualizării): 16-20 august 2013 
Precizări: Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, 
participante la concursul din 2011 şi/sau 2012 pot solicita prelungirea duratei contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, dacă: 
� au fost angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-
2013, în baza notei/mediei minimum 5 (cinci) de la concursul de titularizare susŃinut în specialitatea 
postului, din 2012/2011; 
� au avizul Consiliului de AdministraŃie al unităŃii de învăŃământ; 
� au calificativul „Foarte bine”; 
� au cel puŃin ½ normă didactică în specialitate. 

În acest sens, cadrele didactice aflate în această situaŃie, se adresează, în scris, conducerii unităŃii 
de învăŃământ unde sunt încadrate cu contract de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar         
2012-2013, în perioada 15-17 aprilie 2013. Conducerea unităŃii de învăŃământ comunică acordul/refuzul 
la ISJ IalomiŃa, la data de 22 aprilie 2013. Dacă un post este solicitat de către mai multe cadre didactice, 
pentru departajare, se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de 
titularizare din 2011/2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi 
punctajele prevăzute în Anexa nr. 2 din metodologie şi alte criterii stabilite la nivelul unităŃilor de 
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învăŃământ. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul 
din 2013, trebuie să obŃină minimum media 5 (cinci), la disciplina corespunzătoare postului 
didactic/catedrei solicitat(e). 
Notă: La disciplina EducaŃie tehnologică pot beneficia de prelungirea contractului individual de muncă 
pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 numai cadrele didactice cu specializarea EducaŃie 
tehnologică. 
 ÎnvăŃătorul, profesorul pentru învăŃământ primar sau institutorul calificat din învăŃământul primar, 
angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2010, la clasa I, în baza rezultatului obŃinut la concursul 
de titularizare din 2010, care în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2013 a predat, prin continuitate, la 
aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 
perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în condiŃiile menŃionate anterior, pentru finalizarea 
ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. 
 Cadrele didactice care au primit acordul unităŃii de învăŃământ pentru prelungirea duratei 
contractului individual de muncă în anul şcolar 2013-2014 îşi actualizează dosarele personale la 
inspectoratul şcolar. Astfel, în perioada 16-20 august 2013, vor depune, la secretariatul ISJ IalomiŃa, 
dosarele cuprinzând cererea-tip de prelungire a duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 
2013-2014 şi documentele menŃionate în aceasta. 
 În perioada 23-26 august 2013, vor fi validate/revalidate fişele de înscriere la această etapă de 
mobilitate, de către candidaŃi, conform unui program prestabilit şi afişat pe site-ul şi la avizierul 
instituŃiei. 
 Repartizarea prin acordarea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe posturile 
didactice/catedrele declarate vacante/rezervate se va realiza în şedinŃa publică din 27 august 2013. 
Emiterea deciziilor: Termen – 30 august 2013 
 

5.  Angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursurile din 
2012, 2011, 2010 
 
ŞedinŃă publică: 28-29 august 2013 (pt. notele din 2012/2011)/13 septembrie 2013 (pt. notele din 2010) 
Depunerea dosarului: 16-20 august 2013 
 

În perioada 16-20 august 2013, cadrele didactice care solicită angajare pe perioadă determinată în 
baza mediilor/notelor minimum 5(cinci) de la concursurile din 2012, 2011, 2010, vor depune la 
secretariatul ISJ IalomiŃa dosarele conŃinând cererile-tip înregistrate şi documentele menŃionate în 
acestea. 

CandidaŃii se vor prezenta, în perioada 23-26 august 2013, la ISJ IalomiŃa, în vederea validării 
fişelor de înscriere. 

Repartizarea, pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate, a candidaŃilor care au 
obŃinut cel puŃin nota/media 5(cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza 
mediilor/notelor de la concursul din 2012 şi/sau 2011 se va realiza în şedinŃă publică organizată la nivelul 
ISJ IalomiŃa în perioada 28-29 august 2013, conform unui program prestabilit, ce va fi afişat pe site-ul şi 
la avizierul instituŃiei. 

Repartizarea, pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate, a candidaŃilor care au 
obŃinut cel puŃin nota/media 5(cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de 
la concursul din 2010 se va realiza în şedinŃă publică organizată la nivelul ISJ IalomiŃa în data de 13 
septembrie 2013, conform unui program prestabilit, ce va fi afişat pe site-ul şi la avizierul instituŃiei 
Emiterea deciziilor: Termen – 30 august 2013/16 septembrie 2013  
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6.         Completarea normei didactice 
 
ŞedinŃă publică: 27 august 2013 
Depunerea dosarului: 16-20 august 2013 
 Cadrele didactice titualre, precum şi cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în 
învăŃământ, cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante 
publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate 
asigura cel puŃin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăŃare, conform deciziei de 
repartizare pe post/catedră, cu norma didactică incompletă, a căror completare de normă didactică nu s-a 
soluŃionat la nivelul unităŃilor de învăŃământ/consorŃiilor şcolare, depun la ISJ IalomiŃa, în perioada 16-20 
august 2013, dosarele cuprinzând cererea-tip de completare a normei didactice şi documentele menŃionate 
în aceasta. 
 SoluŃionarea cererilor de completare a normei didactice se realizează în şedinŃă publică organizată 
de comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul ISJ IalomiŃa, în data de 27 august 
2013, conform unui program prestabilit şi afişat pe site-ul şi la avizierul instituŃiei. 
 Cadrele didactice care participă la şedinŃa publică pentru completarea normei didactice, se 
ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităŃii, conform criteriilor 
prevăzute la Anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, respectiv cadrele 
didactice care nu au dobândit definitivarea în învăŃământ, cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, 
repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 
începând cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puŃin ½ de normă didactică, conform 
deciziei de repartizare pe post/catedră, dar care sunt cu norma didactică incompletă. 
 Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică pentru un an şcolar, în altă/alte 
unităŃi de învăŃământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai 
sunt viabile, cu acordul cadrului didactic. 
 SoluŃionarea cererilor de completare a normei didactice, în şedinŃă publică, se realizează pe 
discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu 
respectarea principiului continuităŃii şi apoi pentru cadrele didactice menŃionate anterior (fără definitivat, 
cu vechime < 7 ani, repartizate pe posturi/catedre pe perioadă nedeterminată) cu norma didactică 
incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod 
excepŃional, când acestea s-au epuizat, pe fracŃiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum 
urmează: 

a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate 
cu diplomă, în concordanŃă cu prevederile prezentei metodologii şi ale Centralizatorului; 

b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 
specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăŃământ, până la 1/3 de 
normă, cu menŃinerea drepturilor salariale, în învăŃământul gimnazial din mediul urban; 

c) cu alte ore din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 
specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăŃământ, până la 1/2 de 
normă, cu menŃinerea drepturilor salariale, în învăŃământul gimnazial din mediul rural; 

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, 
cuprinse în planurile de învăŃământ până la ½ de normă, cu menŃinerea drepturilor salariale, în 
învăŃământul gimnazial din mediul rural. 
 Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în şedinŃa publică pentru completarea normei 
didactice, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi 
clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăŃământ. 
 În unităŃile de învăŃământ din mediul rural, completarea normei didactice numai pentru cadrele 
didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, se 
poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de 
repartizare pentru completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată 
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în unităŃi de învăŃământ din mediul rural se realizează Ńinând seama de 
prevederile metodologiei şi ale centralizatorului. 
 În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinŃa 
publică, comisia îi atribuie din oficiu un post/catedră din lista afişată, conform punctajului. 
 
AtenŃie! Cadrele didactice participante la concursul din 2013 care au fost repartizate pe posturi 
didactice/catedre incomplete vor participa la şedinŃa publică din 28-29 august, pentru eventuala întregire 
a normei, fără să fie nevoie de depunerea unui alt dosar. 
 
 
 
Alte precizări: 
1. CandidaŃii care au obŃinut cel puŃin media 5(cinci) la concursul din 2013 rămaşi nerepartizaŃi după 
şedinŃele din perioada 9-14 august 2013, pot participa la şedinŃa publică din 28-29 august 2013, în 
vederea ocupării unui/unor post/posturi didactic(e)/catedre vacante/rezervate din lista ce va fi 
reactualizată. 
2.     CandidaŃii repartizaŃi în baza mediilor obŃinute la concursul din 2013 care nu s-au prezentat la 
posturi didactice/catedre (renunŃă la ele prin neprezentare) şi care solicită o nouă repartizare, pot 
participa, în acest sens, la şedinŃa publică din 13 septembrie 2013. 
  
Foarte important! Cadrele didactice care nu pot participa la şedinŃele publice de repartizare pe posturi 
didactice/catedre declarate vacante/rezervate au dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, 
un împuternicit care să le reprezinte interesele. În caz contrar, cererea acestora nu se soluŃionează.  

 
 
 
 
 

Inspector şcolar M.R.U., 
Ileana Buzea 

 


