
Nr. crt Etapa de mobilitate
Termen depunere 

cerere unitate

Aprobare la nivel 

unitate (termen limită)

Comunicare către 

cadre didactice 

(letric)
Date comunicate către I.Ș.J.; format 

I
; data limită

Depunere contestații: 

locație; data

Soluționare 

contestații CA 

validarea și afișarea 

listei finale

Desfășurare probe/ inspecții 

II Termen decizie ISJ

1

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post 

catedră a personalului didactic, conform prevederilor art.19 alin. (5) 

şi (6) din Metodologie

20.01.2023 20.01.2023
Cereri cadre didactice cf. art.19, alin.(5) și alin.(6)din 

Metodologie, însoțite de documentele solicitate în 

formularul Google; E(pdf); 23.01.2023

17-24.02.2023

3
Transfer cadre didactice titulare pentru restrângere de activitate cf. 

art. 27 alin.(1,2)
20.01.2023 27.01.2023 27.01.2023

—Anexa 5; E(pdf);

—Adresa tip către ISJ şi documentele solicitate în 

aceasta; E(pdf) 27.01.2023
ISJ: 30-31.01.2023 01.02.2023 17-24.02.2023

4

—Constituire/întregire normă cadre didactice angajate pe durata viab. 

post;

—Completare normă cadre didactice angajate pe durata viab. post

20.01.2023 20-30.01.2023 20-30.01.2023
Anexa 3B,4B; E(excel și pdf); 

30.01.2023
ISJ: 30-31.01.2023 01.02.2023

https://forms.gle/LdbN5maP

GXNTZnaH6
17-24.02.2023

5
Prelungirea activității cadrelor didactice titulare pensionabile cf. 

art. 29 alin.(4-8) din Metodologie
20.01.2023 25.01.2023 25.01.2023

Anexa 1+ documentele solicitate; E(pdf); 

25.01.2023
ISJ: 27 și 30.01.2023

26.01.2023 (liste 

inițiale);

01.02.2023- liste 

finale

17-24.02.2023

6
Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei 

de  posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către ISJ
31.01.2023

Anexele 1-9(A/B), E-excel; Anexele 2,6,7,8- 

L;  conform planificării (1-14.02.2022)

21.02.2023- afișare 

lista posturi avizate+ 

condiții specifice

7

Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de 

activitate (numai în cazul transferului consimțit între unități, pentru posturi 

având condiții specifice de ocupare)
IV

28.02-03.03.2023 

(pentru acord)

06.03.2023 (emitere 

acord)

06.03.2023 

(acord)

Model acord ISJ+ documente solicitate; L; 06.-

09.03.2023

(de către cadrele didactice)

Unitate: 6-7.03.2023 

(acord titulari)

07-08.03.2023 

(unitate)
28.02-03.03.2023 14-17.03. 2023

8

Modificarea CIM pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei, cf. art. 931 din Legea educației naționale nr. 

1/2011

15-16.03.2023 15-16.03.2023 15-16.03.2023
Macheta tip către ISJ+ dosar candidat cu 

documentele solicitate; L; 16-17.03.2023
ISJ: 17-21.03.2023

22.03.2023

(ISJ)
23-31. 03.2023

9
Pretransfer. Modificarea repartizării angajaților cu CIM pe viab. post, 

afectați de restrângere sau prin schimb de post
 IV 29-31.03.2023

 V 06.04.2023 06.04.2023
Model acord ISJ+ documentele solicitate; L; 

Termen 10.04.2023

 12-13.04.2023

—acord PDADVP la unitate

—acord titulari la ISJ

Unitate: 19-20.04 

(acorduri PDADVP)

ISJ: -19-20.04 

(acorduri titulari)

29.03-05.04.2023 25-28. 04.2023

10
Prelungirea CIM, în anul şcolar 2023-2024, pentru suplinitori, cf. art.63/87 

din Metodologie
3-6.04.2023 20.04.2023 20.04.2023 Macheta tip ISJ; E(pdf); 21.04.2023

Unitate; cf. art. 4 alin.(20) sau 

art. 110 din Metodologie

Cf. art. 4 alin.(20) sau 

art. 110 din 

Metodologie

4-12. 05.2023

11 Detașarea în interesul învățământului
8-17.05 și 24.08-01.09

 înreg. acorduri

08.06.2023;

25.08-01.09

Macheta tip ISJ+ documente solicitate în acordul 

model; L; 12.06.; 25.08-01.09

16.08. și 

25.08-01.09 

(ocupări în aplicație)
24.05-30.06; 16.08 18-25.08. 2023

12
Modificarea duratei CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată 

pentru cadrele didactice de la art. 21 alin. (6) și emiterea deciziilor cadrelor didactice 

care au participat la etapele de mobilitate

21-22.08.2023
Copia PV al Cons. de Adm. și decizia anterioară; 

E(pdf) 23.08.2023
24-29. 08.2023

24-25.08.(pt. titulari ai 

unitatii- cerere)

25.08(aprobare pt. 

titulari)
25.08.2023

Macheta tip ISJ; pt. titularii unității- L- 

07.09.2023
Unitate; cf. art. 110 din 

Metodologie

Cf. art. 110 din 

Metodologie

24-25.08. 2023(pt. alte 

categorii- dosar=cerere+ 

acte solicitate)

25.08. acordare aviz cf. 

art. 94(5) și art. 96(2) pt. 

alte categorii
25.08.2023

Pt. alte categorii: aviz +dosar (cerere+ acte 

solicitate): 

L- 25 și 28.08.2023

Unitate; cf. art. 110 din 

Metodologie

Cf. art. 110 din 

Metodologie

—Anexa 3A,4A; E(excel și pdf); 

—Pentru întregire, copii conform cu originalul ale 

documentului de repartizare, cărții de identitate şi 

diplomelor de studii; E(pdf) 20-23.01.2023

13

2

—Constituire normă cadre didactice titulare apoi cadre didactice 

debutante*;

—Completare/întregire normă cadre didactice titulare 

—Completare normă cadre didactice debutante*

20.01.2023 20.01.2023 20.01.2023 ISJ: 23-25.01.2023 26.01.2023

28.08-01.09. 2023

17-24.02.2023

Repartizarea posturilor în regim de plata cu ora
 VII

—înscriere: până la 

20.01.2023

(formular online cu link 

atasat mai jos)

—desfășurare: 

23-25.01.2023

1. Activități derulate în colaborare unități de învățământ + ISJ 

I Format: E- electronic(excel, word sau pdf); L- letric, semnat și ștampilat 
II Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin 
calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. 
III Lista posturilor precum specifice se afișează atât la ISJ cât și la unitățile de învățământ, după avizarea de către comisia de mobilitate a ISJ. 
IV Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice și lista condițiilor determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor menționate(legate de obținerea acordului de transfer pentru titulari)  
V  Pe durata stării de alertă, cererile însoțite de actele de identitate ale cadrelor didactice angajate cu CIM pe durata viabilității postului, care solicită modificarea repartizării, se transmit prin poșta electronică la adresa de mail a unității de învățământ(din domeniul 
isjolt.ro) 
VI Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi 
optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare. 
VII Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui 
curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională. 
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Nr.crt Etapa de mobilitate

Afișarea listei 

posturilor+ lista de 

condiții specifice III

Termen depunere 

cereri/documente la 

ISJ

Analiza dosarelor 

depuse, de către comisia 

de mobilitate
Desfășurare probe/ inspecțiiII Ședința publică de 

repartizare

Depunere 

contestații
Soluționare contestații CA și 

afișarea listei finale

Emiterea și 

comunicarea  deciziilor 

de repartizare

1.        
Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la 

nivelul ISJ
21.02.2023 22-27.02. 2023

22-27.02.2023+ 

afișare listă 

punctaje- 

28.02.2023

28.02.-03.03.2023 10.03.2023

28.02 și 01.03.2023 

(punctaje)

10 și 13.03.2023 

(ședință)

02.03.(punctaje)

14.03.(ședință)
14-17.03.2023

28.02 și 01.03.2023 

(punctaje)
02.03.(punctaje)

10 și 13.03.2023 

(ședință)
14.03.(ședință)

3.        
Modificarea CIM pe durată determinată de un an, în CIM pe durata 

de viabilitate a postului/ catedrei, cf. art. 931 din L.E.N. nr. 1/2011
15.03.2023

Macheta tip către ISJ+ 

dosar candidat cu 

documentele solicitate; L; 

16-17.03.2023

17-21.03.2023 17-21.03.2023 22.03.2023 23-31.03.2023

24-28.03.2023
29-30.03.2023 

(punctaje)
31.03.(punctaje)

afisare listă punctaje- 

29.03.2023

12-13.04(acord 

titulari)

24-25.04(ședință)

19-20.04.(acord titulari)

26.04.(ședință)

5.        

Prelungirea CIM, în anul şcolar 2032-2043, pentru suplinitori, cu 

definitivat și nota/medie cel puțin 7 la CN 2021/ 2022, cf. art.63 din 

Metodologie

26.04.2023
Actualizare dosare: 25-

26.04.2023
27-28.04.2023

—Actualizare lista cu ocupări 

4.05,16.08

—Toate ședințele începând cu 

17.08.2023

Cf. art. 4 alin.(20) si art. 

110 din Metodologie

Actualizare lista cu ocupări 

4.05, 16.08
4-12.05.2023

05.05-lista posturi 9-18.05-verificare; Insp+ probe practice: 24.05-30.06
27.07.- rep.cf. art. 74(3a) sau 

80(9)

18-19.07 (contestații 

proba scrisă)

26.07- lista finală cu rez. 

conc.

23.05- lista candidați + 

grafic probe

9-19.05 și 5-7.07 

(max.12.07) validare 
VI

Afis. rez. insp.- 4.07.

12.07- pr. scrisă

18.07- rez. in.; 26.07- rez. fin.

28.07.- rep. cf. art. 74(3b,c,d, 

e,f) sau 80(9)

Cf. art. 110 din 

Metodologie (pentru 

sedinta de repartizare)
31.07- repartizare

7.         Detașarea în interesul învățământului 05.05.2023
14.06.-17.08

25.08-01.09
24.05-30.06.2023

Actualizare lista cu ocupări 

16.08;

25.08-01.09

18-25.08.2023

8.        
Detașarea în interesul învățământului pentru restrângere de 

activitate nesoluționată+ completări normă

Toate datele de 

actualizare a listei 

posturilor, începând cu 

05.05.2023

16.08.2023 16.08.2023 16.08.2023
17.08.2023+ toate ședințele 

următoare

Cf. art. 110 din 

Metodologie
Cf. art. 110 din Metodologie 18-25.08.2023

8-17.05

(pt. concursul național)
Verificare:10-20.05

17.08. (note la CN)+ toate 

ședințele următoare

23-24.05 (contest. 

punctaje)
25.05.(contest. punctaje)

8-17.05 și 24-25.08.

(pentru punctaj)

Evaluare:09-18.05 

Lista punctaje: 23.05

Evaluare: 25.08

21.08.(punctaje)+ toate 

ședințele următoare

Cf. art. 110 din 

Metodologie(pt. 

repartiții)

Cf. art. 110 din Metodologie(pt 

repartitii)

10.     
Repartizarea pe perioadă determinată candidaților cu nota/ medie 

>7 la concursul național 2023
17.08.2023

17-18.08.+ toate ședințele 

următoare

Cf. art. 110 din 

Metodologie
Cf. art. 110 din Metodologie 21-28.08.2023

11.     

Modificarea duratei CIM din perioadă determinată în perioadă 

nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) 

și emiterea deciziilor cadrelor didactice care au participat la etapele 

de mobilitate

24-29.08 (emitere decizii 

modif. CIM+ emitere decizii 

mobilitate cadre implicate

8-17.05

16.08.

8-17.05

16.08

14.      Repartizarea posturilor în regim de plata cu ora
 VI 24.08.2023

Aviz(dacă e cazul) 

+dosar(=cerere+ acte 

solicitate): 25 și 28.08.

25-31.08.2023
31.08-01.09.2023 (candidați 

rămași neîncadrați)

Cf. art. 110 din 

Metodologie
Cf. art. 110 din Metodologie 28.08-01.09.2023

28.08.-probe practice/orale(numai pt. calificați) 29-30.08- pt. rezultate 30-31.08.- pt. rezultate

29.08-proba scrisă + eventual interviu(pt. necalificați)
Cf. art. 110 din 

Metodologie- pt sedință

Cf. art. 110 din Metodologie- pt 

sedință

Evaluare:05-06.09.
06.-07.09(contest. 

punctaje)
07.09.(pt. punctaje)

Lista punctaje: 06.09.+ 

solicitare aviz M.Ed.

Cf. art. 110 din 

Metodologie(pt. 

sedință)

Cf. art. 110 din Metodologie(pt. 

sedință)

Cf. art. 110 din Metodologie Până la 30.08.2023

9-18.05.2023
21-22.08. + toate ședințele 

următoare

Cf. art. 110 din 

Metodologie
Cf. art. 110 din Metodologie

17.08.2023

04.09.2023

12.     
Prelungirea CIM, în anul şcolar 2022-2023, pentru suplinitori, cf. 

art. 63/87 din Metodologie
05.05.2023

15.     
Concursul/testarea județeană și repartizarea candidaților în 

vederea ocupării posturilor didactice
30.08.2023 24-25.08.2023

08.09.2023
Pe parcursul anului 

școlar

13.     
Repartizarea candidaților participanți la concursurile naționale 

2017-2022
21.08.2023 09-18.05.2023

24.05-30.06; 

16.08.
22-23.08. + toate ședințele 

următoare

16.     
Repartizarea candidaților prevăzuți la art. 86(13) care solicită 

detașare(în afara calendarului mobilității personalului didactic)
07.09.2023

Până la 04.09.202324-25.08.2023 31.08-01.09.2023

Cf. art. 110 din 

Metodologie

Până la 30.08.2023

14-17.03.202310.03.2023

9.         Detașarea la cerere(prin concurs sau concurs specific) 24.05-30.06 24-28.08.2023

4.        
Pretransfer. Modificarea repartizării angajaților cu CIM pe viab. 

post, afectați de restrângere sau prin schimb de post 23.03.2023
III 24-28.03.2023 29.03-05.04.2023 21 și 24.04.2023 25-28.04.2023

6.        

2.        
Transferarea personalului didactic afectat de restrângere de 

activitate 21.02.2023
III

22-27.02.2023+ 

afișare listă 

punctaje- 

28.02.2023 

22-27.02.(cereri)

06-09.03.(acorduri)
 IV

Ocuparea posturilor prin concurs național 2023

(12.07.2023- proba scrisă)
8-17.05 28.07.-25.08.2023

28.02.-03.03.2023

2. Activități derulate la nivel I.Ș.J.  
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