
Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământulpreuniversitar în anul şcolar 

2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

 

 

7) Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract 

individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea 

au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7 (şapte), în 

condiţiile Legii educaţienaţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă postul este vacant: 

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;  

Termen:16 aprilie 2019 

b) depunerea, înregistrarea cererilor însoţite de documente justificative la secretariatele unităţilor de 

învăţământ, analizarea cererilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământşi comunicarea 

acordului/refuzului motivat privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată 

de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului; 

Perioada: 16-19  aprilie 

 

c) înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; 

Perioada: 18 -24 aprilie 2019 

 

d) transmiterea cu adresă de înaintare către inspectoratul școlar  a listelor cuprinzând cadrele didactice 

care au primit acordului/refuzului consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea 

duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratul şcolar(semnate, înregistrate, ștampilate), însoțite de  o 

copie conform cu originalul a dosarelor cadrelor didactice ,copie conform cu originalul după procesul verbal 

de la consiliul de administrație și acordurile în original; 
Perioada: 19-23 aprilie 2019 

e) crearea fișelor de ocupări în aplicația TITULARIZARE_2019 

        f) soluționarea contestațiilor în cadrul consiliului de administrație al inspectoratului școlar; 

Termen: 25 aprilie 2019 

g) ocuparea posturilor/ reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în aplicația 

TITULARIZARE_2019 

Termen: 25 aprilie 2019 

 

      h) emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată 

determinată de un   an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. 

           Responsabili: directorii unităților școlare 

Perioada: 6-13 mai 2019 

 


