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Către, 

Toate unităţile de învăţământ 

-prezenta circulară va fi afişată în cancelaria unităţii- 

 

În conformitate cu OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la  

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2020-2021, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

 

I.        COMPLETAREA CATEDREI LA NIVELUL ISJ  

 

Pentru cadrele didactice care nu își pot completa norma la nivelul unității/ consorțiului. 

 

21 februarie 2020 - afişarea la ISJ a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea 

completărilor de normă didactică;       

24-25 februarie 2020 - înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul 

şcolar;   

25 februarie- 3 martie 2020 - organizarea inspecțiilor speciale/probelor practice/orale în profilul 

postului pentru completările pe perioadă nedeterminată, în situația în care disciplina pe care se realizeză 

completarea nu face parte din decizia de titularizare, de către comisia stabilită la nivelul inspectoratului 

școlar, afișarea rezultatelor la sediu și pe pagina de web a inspectoratului școlar;    

        4 martie 2020, ora 10.00 -  şedinţă publică organizată la ISJ, pentru completarea normei;     

 

Observatie:  Mentionăm că, pentru cadrele didactice titulare, cărora li s-a completat/constituit 

norma didactică în altă/alte unităţi de învăţământ în anul școlar 2019-2020, acestea pot beneficia de 

continuitate în anul şcolar 2019-2020 ( art. 33 (4)), dacă aceste ore mai sunt viabile, în consecinţă 

prezenţa lor la şedinţa publică nu este obligatorie. Cadrele didactice aflate în această situație vor depune 

la ISJ Tulcea cererea de completare prin continuitate. 

 

II.     În mediul urban completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza 

pe durata pe durată nedeterminată, dacă: 

- au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari  

- orele respective sunt vacante  

- se certifică viabilitatea acestora de minim 2 ani ( art. 33 (7)).  
 

  III.    În mediul rural/urban dacă se doreşte completare în unitatea de învăţământ/consortiu pe 

nedeterminat, se completează cererea corespunzătoare şi se depune la ISJ Tulcea.  

 

În cazul completării pe perioadă nedeterminată, cadrele didactice vor participa la şedinţa 

publică de completare pentru a semna în procesul verbal. 

Atenție! În cazul completării pe perioadă nedeterminată cu discipline care nu fac parte din 

decizia de titularizare/transfer, cadrele didactice vor susține inspecție la clasă/proba practică (care 

trebuie promovată cu notă de cel puțin 7 (șapte)). 
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Atenție! Vă reamintesc! 

 
 Consiliul de administraţie al unităţii poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condițiile specifice stabilite pentru etapa 

de restrângere de activitate nu se pot modifica pentru etapa de pretransfer. 

   

  Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de 

mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie 

discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare.  

  După avizarea condiţiilor specifice, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii 

prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.  

 

  Pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate condițiile specifice se vor afișa pe 

5 martie 2020, de aceea dacă doriți condiții specifice pentru etapa de restrângere, le veți trimite 

pentru avizare la ISJ Tulcea, până în data de 2 martie 2020, ora 10. 

 

 
Inspector şcolar general, 

Viorica PAVEL 
   Inspector resurse umane,  

          Adriana FTADEEV  


