
       

    

ANUNȚ 

 

Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate vor avea în 

vedere respectarea următoarelor termene prevăzute în Calendarul mobilității 

personalului didactic pentru anul școlare 2019-2020: 

 

 11-12 martie 2019 – Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate înregistrează dosarele, 

întocmite conform cererii tip (pag. 89 din Metodologie), la inspectoratul şcolar, pentru 

verificare, evaluare şi stabilirea listei cu punctajele. 

Depunerea dosarelor se va face la Registratura ISJ Iași în intervalul orar 09.00-15.00. 
 14 martie 2019 – Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice, care 

solicită soluţionarea restrângerii de activitate. 

 11-15 martie 2019 – Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor 

practice/probelor orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în situaţiile în 

care acestea sunt cerute de Metodologie. 

 14-15 martie 2019 – Înregistrarea la ISJ Iași a contestaţiilor, referitor la punctajele afişate. 

 18 martie 2019 – Soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de 

administraţie al ISJ Iași şi afişarea punctajelor finale. 

 15-19 martie 2019 - Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, 

întocmite conform cererii tip (pag. 87 din Metodologie) adresate directorului, la unităţile de 

învăţământ, în vederea obţinerii acordului/ acordului de principiu pentru transfer consimţit. 

 20 martie 2019 – Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de 

obţinere a acordului/acordului de principiu pentru transfer consimţit; directorul emite 

acordul/acordul de principiu pentru transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; 

directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a 

acordului de transfer consimţit. 

 20-21 martie 2019 – Depunerea contestaţiilor, referitoare la acordul/refuzul pentru transfer 

consimţit, adresate conducerii unităţii de învăţământ. 

 22-25 martie 2019 – Soluţionarea contestaţiilor referitoare la acordul de transfer consimţit în 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 25-26 martie 2019 – Cadrele didactice, aflate în restrângere de activitate, depun la dosarul 

înregistrat la comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Iași acordul de transfer consimţit, eliberat de 

unităţile de învăţământ. 

 27 martie 2019 – Şedinţă de repartizare, la inspectoratul şcolar, pentru soluţionarea 

restrângerilor de activitate, ordinea de prioritate conform art. 46 din Metodologie. 

 27-28 martie 2019 – Înregistrarea la ISJ Iași a contestaţiilor referitoare la modul de 

soluţionare a restrângerilor de activitate în şedinţa de repartizare. 

 29 martie 2019 – Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al ISJ Iași. 

 


