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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

 

 

 

Nr. Crt. Ediţia sau, după caz, revizia în 
cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile ediţiei 
sau reviziei ediţiei 

0 1 2 3 4 
2.1. Ediţia întâi x x  
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia  sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 
4.  

Nr. crt. Scopul difuzării Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aprobare 1 Inspector şcolar general Inspector şcolar general Moţăţeanu Mihaela 

Crsitiana 
  

3.2. Aplicare 1 Comisia de mobilitate a ISJ 
Dolj 

Inspectori şcolari     

3.3. Aplicare 1 Comisiile de mobilitate de la 
nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Profesori    

3.4. Aplicare 1 Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Directori    

3.5. Informare 1 Secretariat Secretar Stăncescu Ramona   
3.6. Informare 1 Compartimentul 

informatizare 
Informatician Dorel Popa   

3.15. Evidenţă 1 Compartimentul curriculum Inspector şcolar Cremene Cerasela   
3.16. Înregistrare şi 

arhivare 
1 Secretariat Secretar Stăncescu Ramona   
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5. Scopul procedurii operaţionale 

Prezenta procedură reglementează modul de stabilire şi soluţionare a restrângerilor de activitate, începând cu data de 01.09.2012, în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizate sau acreditate din judeţul Dolj. 

6. Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

5.1.  Procedura se adresează: 

• Inspectorului şcolar general; 
• Inspectorului şcolar general adjunct al compartimentului Curriculum şi inspecţie şcolară; 
• Inspectorului şcolar general adjunct al compartimentului Management şi dezvoltare instituţională;; 
• Inspectorilor şcolari şi de specialitate; 
• Directorilor unităţilor de învăţământ 
• Personal didactic de predare şi de pregătire /instruire practică şi personal didactic auxiliar. 

Procedura se aplică în toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Dolj pentru a stabili lista titularilor aflaţi în restrângere de activitate începând cu 
data de 01.09.2012 şi pentru a soluţiona, la nivelul inspectoratului şcolar, prin transfer sau detaşare, restrângerile de activitate. 

5.2. Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală: 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  
 
• Managementul resurselor umane 
• Comisiile de mobilitate 
b. De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente: 
• Toate compartimentele structurale ale ISJ Dolj 
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6. DOCUMENTAŢIA  APLICABILĂ procedurii operaţionale 
 

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale: 

1.1. Reglementări internaţionale (aplicabile sau orientative) 
- Carta Drepturilor Omului; 

 

1.2. Legislaţie primară 
- Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale; 
- O.M.E.C.T.S. nr. 5560/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2012-2013; 
- O.M.E.C.T.S. nr. 3157/2012 privind modificarea completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2012-2013; 
1.3. Legislaţie secundară 
- Codul muncii 

1.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii 
- Regulamentul Intern al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare (ROFIS) 

- regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) 

- Circuitul documentelor 

- Proceduri interne de lucru formalizate şi aprobate 
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7. DEFINIŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR  

utilizaţi în procedura operaţională 

a. Definiţii  ale  termenilor utilizaţi: 
Nr. 
crt. 

Termenul  Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul respectiv 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul 
derulării procesului respectiv 

2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 
3. Revizia în cadrul ediţiei Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a 

mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 
 
 

b. Abrevieri ale termenilor utilizaţi 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 
2. E. Elaborare 
3. V. Verificare 
4. A. Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
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8. DESCRIEREA  procedurii operaţionale 
 
 
 8.1 Generalităţi 

Titular al sistemului naţional de învăţământ: 
Statutul de cadru didactic titular al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, 
dispoziţii de repartizare - emise de instituţii abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii 
naţionale de repartizare. 
Restrângere de activitate: 
Conform Art. 252(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: 

a) situaţia în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege; 
b) situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă fără posibilitate de completare în aceeaşi unitate sau într-

o unitate de învăţământ apropiată. 
Conform Art. 34(4) din Metodologie: 
În situaţia în care cadrul didactic refuză constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din Metodologie şi nu are 
asigurată cel puţin o jumătate de normă de predare-învăţare-evaluare în specialitate ori postul didactic nu se mai încadrează în sistemul de normare privind 
efectivele minime de preşcolari sau de elevi prevăzute de lege, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, potrivit art. 27 alin. (1) din 
Metodologie, cadrul didactic respectiv se află în situaţia de restrângere de activitate. 
Norma didactică: a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a 
elevilor în clasă, constituită conform art. 262 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la 
disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a 
ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări 
şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel 
puţin un an şi jumătate, aprobate de MECTS - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul 
postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei 
discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.  

Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu 
se iau în considerare la stabilirea normei didactice.  
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 8.2 Documentele utilizate 

 Procese verbale ale consiliilor de administraţie, decizii ale directorilor, machete electronice. 
 

 8.3. Resurse necesare 

   8.3.1. Resurse materiale: 

 - tehnică de calcul ( PC, laptop), imprimantă, multifuncţională 
 - copiator, fax, telefon 
 - rechizite, hârtie imprimantă 

   8.3.2. Resurse umane: membrii comisiei de mobilitate 

   8.3.4. Resurse informaţionale 

 - baze de date cuprinzând legislaţia aplicabilă; 
 - colecţia Monitorul Oficial al României; 
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 8.4. Modul de lucru 

  
 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de soluţionare a restrângerilor de activitate 

Documente de intrare – cadrul juridic - Activităţi / Responsabilităţi/ Precizări 
Documente 

de ieşire 
Etape ale procesului 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

Art.96, alin.8 

ISJ DOLJ elaborează procedura de soluţionare a 
restrângerilor de activitate; 
CA al unităţii ia hotărâri prin vot secret care 
vizează, restrângerea de activitate. 
Membrii CA care se află în conflict de interese nu 
participă la vot. 
 

Inspector RU 

CA al unităţii 

Procedura ISJ DOLJ de 
stabilire şi soluţionare a 
situaţiilor de restrângere 
de activitate: 

P.O. restrangere 

 

 

Directorul unităţii cu PJ primeşte, prin e-mail/postare pe site-ul 
inspectoratului, procedura aprobată în CA al ISJ pentru 
soluţionarea restrângerilor de activitate: 
P.O. restrangere 

Directorul solicită comisiilor metodice propuneri de încadrare a 
titularilor în anul şcolar 2012/2013; 

Directorul unităţii cu PJ primeşte informaţiile referitoare la 
eventualele situaţii de declarare a restrângerii de activitate. 
 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

Art.252, alin.3 

În condiţiile intrării în restrângere de activitate, 
cadrele didactice titulare în sistemul de 
învăţământ preuniversitar beneficiază de 
soluţionarea restrângerii de activitate prin: 
a) transferul consimţit între unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 
b) repartizarea pe posturi/ catedre vacante, 
coordonată de inspectoratul şcolar judeţean, 
conform Metodologiei. 
Directorul unităţii 

ISJ DOLJ – Comisia de mobilitate 

Macheta ISJ DOLJ de 
monitorizare a situaţiilor 
de restrângere de 
activitate din judeţ: 

RESTRANGERE_2012.xls 

Directorul unităţii cu PJ primeşte, prin e-mail/postare pe site-ul 
inspectoratului, macheta elaborată de compartimentul MRU al ISJ 
pentru monitorizarea soluţionării restrângerilor de activitate: 
RESTRANGERE_2012.xls 
 

Directorul unităţii cu PJ propune CA al unităţii situaţiile de 
constituire a normei titularilor care pot fi soluţionate conform Art. 
31-32 din Metodologie, cu acordul acestora, fără a fi necesară 
declararea situaţiei de restrângere de activitate. 
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de ieşire 
Etape ale procesului 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

Art.252, alin.4 

 

 

 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

 

Art. 28 

Art.34, alin.4 

Prin RA, conform Legii, se înţelege: 
a) situaţia în care postul/norma didactică nu se 

încadrează în sistemul de normare privind efectivele de 

preşcolari şi elevi prevăzute de lege; 

b) situaţia în care se constată diminuarea numărului de 

ore sub nivelul unei jumătăţi de normă, fără posibilitate 

de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate de 

învăţământ apropiată. 

 

Prin RA, conform Metodologiei, se înţelege: 
Situaţia în care un titular refuză constituirea normei 

didactice conform art. 31 sau art. 32 din Metodologie şi 

nu are asigurată cel puţin o jumătate de normă în 

specialitate ori postul didactic nu se mai încadrează în 

sistemul de normare privind efectivele minime de 

preşcolari sau de elevi prevăzute de Lege, conform 

actului de numire/ transfer/repartizare pe post/ 

catedră, potrivit art. 27 alin. (1) din Metodologie. 
Directorul unităţii 

ISJ DOLJ – Comisia de mobilitate 

Hotărâri ale consiliului de 
administraţie al unităţii de 
învăţământ referitoare la 
aplicarea procedurii de 
declarare a unui titular în 
restrângere de activitate. 

Directorul unităţii cu PJ prelucrează în consiliul profesoral articolele 
din Metodologie referitoare la RA: 

 situaţiile în care restrângerea de activitate poate fi evitată; 

 situaţiile în care restrângerea de activitate se încadrează în 
prevederile Art. 34 alin.4; 

 se interzice declararea restrângerii de activitate în cazul în care 
aceasta nu se justifică – nu se încadrează în prevederile 
Metodologiei; 

 posibilitatea de soluţionare a restrângerii de activitate prin 
transfer consimţit între unităţi; 

 posibilitatea de soluţionare a restrângerii de activitate prin 
transfer în altă unitate/alte unităţi; 

 posibilitatea de repartizare a titularului aflat în RA pe o perioadă 
determinată de cel mult un an şcolar, pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate; 

 cine poate participa la sesiunea de transfer pentru soluţionarea 
RA; 

 cine nu intră în restrângere de activitate conform Art. 42 din 
Metodologie; 

 condiţiile generale de realizare a transferului pentru soluţionarea 
restrângerii de activitate. 
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Documente de intrare – cadrul juridic - Activităţi / Responsabilităţi/ Precizări 
Documente 

de ieşire 
Etape ale procesului 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

Art.247, 248, 262, 263 

 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.27, 41, 43 

 

Stabilirea titularilor care intră în restrângere de 
activitate şi a modului de soluţionare a 
restrângerii şine cont de prevederile Legii 
referitoare la: 
 Funcţiile didactice; 

 Condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice; 

 Norma didactică. 
 

La sesiunea de soluţionare a restrângerilor de 
activitate participă: 
  titulari ai sistemului naţional de stat aflaţi în 

restrângere; 

 titulari ai sistemului naţional particular acreditat 

titularizaţi prin concurs naţional sau conform 

OMECTS 5656/2004, aflaţi în restrângere; 

 titulari ai sistemului naţional particular 

acreditat/autorizat care au fost transferaţi pentru RA 

din sistemul de stat, aflaţi în restrângere; 

 titulari ai sistemului de stat transferaţi conform OUG 

26/1997 privind protecţia copilului, aflaţi în 

restrângere. 

 

Directorul unităţii 

ISJ DOLJ – Comisia de mobilitate 

Hotărârea CA al unităţii 
privind modalitatea de 
stabilire a titularilor aflaţi 
în RA 

 

Hotărârea CA privind 
comisiile de concurs în 
vederea stabilirii titularilor 
aflaţi în restrângere de 
activitate. 

 

Hotărârea CA privind 
comisiile de realizare a 
evaluării obiective în 
vederea stabilirii titularilor 
aflaţi în restrângere de 
activitate. 

Directorul realizează încadrarea la clase/grupe a personalului 
didactic titular conform Art. 27(1) din Metodologie; 

Se realizează încadrarea la unităţile arondate/structurile unităţii de 
învăţământ cu personalitate juridică prin hotărârea consiliului de 
administraţie al unităţii cu PJ conform prevederilor Art. 27 alin. 2-3 
din Metodologie. 
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Documente de intrare – cadrul juridic - Activităţi / Responsabilităţi/ Precizări 
Documente 

de ieşire 
Etape ale procesului 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

Art.255, alin. 1-6 şi 8 

 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011, Art.42 

Anexa 2 la Metodologie 

Nu intră în restrângere de activitate, decât la 
solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză, 
titularii care,  în perioada soluţionării 
restrângerilor de activitate, au drept de rezervare 
a postului didactic sau a catedrei. 
 

Directorul unităţii 

ISJ DOLJ – Comisia de mobilitate 

Lista titularilor care 
beneficiază de rezervare a 
postului în perioada în 
care se soluţionează 
restrângerile de activitate.  

Directorul solicită titularilor care beneficiază de rezervarea postului 
didactic/catedrei, în perioada soluţionării RA, un acord/refuz de a 
intra în restrângere de activitate conform prevederilor Art. 42 din 
metodologie (în cazul în care la specialitatea respectivă există 
restrângere de activitate). 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.44, 45, 46 

Desemnarea cadrului didactic titular aflat în 
restrângere de activitate se face, prin hotărârea 
CA al unităţii în una din modalităţile: 
 prin organizarea unui concurs; 

 prin evaluare obiectivă. 

 

Directorul unităţii 

CA al unităţii 

Lista cadrelor didactice 
aflate în restrângere de 
activitate – stabilită în 
CA al unităţii. 

Anunţ la nivelul unităţii 
referitor la concursul 
pentru stabilirea 
titularului aflat în RA 

Pentru desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de 
activitate se procedează mai întâi la aplicarea prevederilor Art. 46 
alin. 1-3 din Metodologie. 

Cadrele didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ, a 
căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în 
anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul 
unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la sesiunea 
de transferare pentru restrângere de activitate la nivelul ISJ, cu 
punctajul reactualizat, conform Art. 59 alin. 4 din Metodologie. 

Dacă restrângerea de activitate vizează două sau mai multe 
persoane de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de 
învăţământ, Consiliul de administraţie al unităţii cu PJ stabileşte 
modalitatea de evaluare pentru stabilirea persoanei aflată în 
restrângere de activitate; concurs sau evaluare obiectivă. 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.47, 48, 49 

Anexele 4-20 la Metodologie 

 

Organizarea şi desfăşurarea probelor 
practice/orale eliminatorii în profilul postului 
conform Anexelor nr. 4-20, care fac parte 
integrantă din Metodologie. 
 
Directorul unităţii 

CA al unităţii 
ISJ DOLJ 

Decizia inspectorului 
şcolar general privind 
constituirea comisie de 
evaluare a probei 
practice/orale 

Pentru desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de 
activitate prin concurs: 

 Concursul se anunţă în maximum 48 de ore de la avizarea proiectului de 
încadrare al unităţii de învăţământ de către inspectoratul şcolar; 

 Consiliul de administraţie al unităţii stabileşte şi aprobă comisia de 
concurs cu structura prevăzută în Art. 46(6); 

 Concursul constă într-o inspecţie la clasă şi o lucrare scrisă din programa 
de concurs specifică disciplinei; 

 Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note, acordate de cei doi 
profesori evaluatori; 

 Nota fiecărei probe se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate 
de cei doi profesori evaluatori; 

 Rezultatul final se obţine ca medie aritmetică a celor două note. 
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Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.38 alin. 7 lit. b), 51 

Anexa 1 la Metodologie 

 

 

CA al unităţii de învăţământ stabileşte lista 
posturilor didactice şi o transmite la ISJ DOLJ. 
CA al unităţii de învăţământ stabileşte lista 
titularilor aflaţi în restrângere de activitate şi o 
transmite la ISJ DOLJ. 
Comisia de mobilitate a ISJ întocmeşte lista 
cadrelor didactice aflate în restrângere de 
activitate, pe discipline, şi o publică prin afişare la 
avizier şi postare pe site-ul instituţiei, 
concomitent cu lista posturilor 
didactice/catedrelor vacante menţionată la art. 
38 alin. (7), lit. b) din Metodologie. 
Directorul unităţii, CA al unităţii,  Comisia judeţeană de 

mobilitate 

 

Listele transmise de 
unităţile  de 
învăţământ cu titularii 
aflaţi în restrângere şi 
cu posturile didactice 
neocupate. 

Lista întocmită de 
comisia de mobilitate a 
ISJ cu titularii aflaţi în 
restrângere şi cu 
posturile didactice 
neocupate. 

Pentru desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de 
activitate prin evaluare obiectivă: 

 Consiliul de administraţie al unităţii stabileşte şi aprobă comisia pentru 
realizarea evaluării obiective cu structura prevăzută în Art. 46(7); 

 Evaluarea obiectivă se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor 
stabilite în Anexa nr. 2 la Metodologie. 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte lista 
titularilor aflaţi în restrângere de activitate;  

Directorul unităţii PJ transmite la ISJ DOLJ macheta completată cu 
titularii aflaţi în restrângere de activitate, în urma hotărârii CA al 
unităţii. 

Din macheta RESTRANGERE_2012.xls se listează situaţia titularilor 
aflaţi în restrângere de activitate, se verifică, se 
semnează/ştampilează şi se transmite la ISJ. 

Directorul unităţii PJ transmite la ISJ DOLJ macheta completată cu 
posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate complete/ 
incomplete neocupate, în urma hotărârii CA al unităţii. 

Din macheta POSTURI_2012.xls se listează situaţia posturilor 
disponibile, se verifică, se semnează/ştampilează şi se înregistrează 
la ISJ 
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Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.53 

Anexele 2 şi 22 la Metodologie 

 

Calendarul depunerii dosarelor la 
unităţile de învăţământ 

 

Dosarele titularilor aflaţi în RA – cereri 
tip Anexa 22 

 

Secretariatul unităţii înregistrează dosarele 
pentru transferarea ca urmare a restrângerii de 
activitate, prin consimţământ între unităţile de 
învăţământ. 
  
Se constituie Comisia de mobilitate la nivelul 
unităţii de învăţământ pentru ierarhizarea 
candidaţilor. 
 
CA al unităţii primeşte propunerea comisiei de 
mobilitate de eliberare a acordului de transfer 
prin consimţământ între unităţile de învăţământ. 
 
Directorul unităţii emite acordul de transfer prin 
consimţământ între unităţi. 
 
Directorul unităţii 

CA al unităţii 

Comisia judeţeană de mobilitate 

 

Dosarele candidaţilor 
titulari care solicită 
acordul de transfer. 

 

Decizia de constituire a 
comisiei de mobilitate a 
unităţii şcolare. 

 

Propunerea comisiei de 
mobilitate a unităţii de 
eliberare a acordului de 
transfer. 

 

Acordul de transfer prin 
consimţământ în 
unitatea respectivă. 

 

Adresa de comunicare 
la ISJ a acordurilor 
emise. 

Comisia de mobilitate a ISJ DOLJ primeşte situaţiile cu restrângerile 
de activitate şi posturile disponibile, le centralizează şi face publice 
listele prin afişare la avizierul instituţiei şi pe site-ul propriu. 

 

Pentru transferarea ca urmare a restrângerii de activitate prin 
consimţământ între unităţile de învăţământ: 

 Se constituie comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ; 
 Titularii aflaţi în restrângere de activitate care solicită acordul de transfer 

într-o anumită unitate înregistrează la secretariatul acesteia dosarul cu 
documentele precizate de cererea-tip / Anexa 22 la Metodologie şi o 
apreciere sintetică eliberată de CA al unităţii la care a intrat în 
restrângere de activitate; 

 Comisia de mobilitate din unitatea în care solicită transferul analizează 
dosarele,  ierarhizează candidaţii conform Anexei 2 la Metodologie şi 
selectează candidatul a cărui restrângere se realizează prin transfer prin 
consimţământ între unităţi; 

 Comisia trebuie să ţină seama dacă persoana selectată îndeplineşte 
cerinţele de studii şi deţine avizele şi atestatele necesare ocupării 
postului; 

 Comisia de mobilitate din unitate propune CA al unităţii prin raport scris 
numele candidatului pentru eliberarea acordului de transfer în unitatea 
respectivă; 

 CA al unităţii validează propunerea comisiei de mobilitate din unitate; 
 Directorul emite, pe baza validării făcute de CA, acordul privind 

transferul cadrului didactic în unitatea respectivă; 
 Acordurile de transfer sunt comunicate candidaţilor şi inspectoratului 

şcolar. 
 Situaţia care se trimite la ISJ conţine: numele candidatului, unitatea unde 

este titular, specialitatea postului/catedrei pe care este titular, unitatea 
de învăţământ la care s-a eliberat acordul, specialitatea postului/catedrei 
pentru care s-a eliberat acordul. 
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Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.54, 55, 58(3) 

Anexele 2 şi 22 la Metodologie 

Dosarele titularilor aflaţi în RA – cereri 
tip anexa 22 

Secretariatul ISJ DOLJ înregistrează dosarele 
titularilor aflaţi în restrângere în vederea 
soluţionării RA în şedinţă publică. 
Dosarele conţin: 
 documentele prevăzute în cererea-tip; 
 o adeverinţă eliberată de unitatea unde este titular 

în care se menţionează cauzele pentru care postul 
didactic/catedra a ajuns în această situaţie; 

 acordul/acordurile conducerii/ conducerilor privind 
transferul consimţit între unităţi, după caz 

 avize stabilite prin cerinţele postului vizat. 
În cazul în care un cadru didactic titular al 
sistemului naţional de învăţământ aflat în 
restrângere de activitate refuză să-şi întocmească 
dosarul, conducerea unităţii de învăţământ 
întocmeşte dosarul acestuia. 
Comisia de mobilitate a ISJ DOLJ verifică dosarele 
şi ierarhizează candidaţii. 
Secretariat ISJ DOLJ 
Comisia judeţeană de mobilitate 
 

Liste pe discipline cu 
ierarhizarea la nivel 
judeţean a titularilor 
aflaţi în RA în vederea 
participării la şedinţa 
publică. 

Soluţionarea restrângerilor de activitate în şedinţă publică sub 
coordonarea comisiei de mobilitate a ISJ DOLJ: 

 Comisia de mobilitate a ISJ DOLJ publică lista titularilor aflaţi în 
restrângere de activitate şi a posturilor didactice/catedrelor disponibile; 

 Secretariatul ISJ DOLJ înregistrează dosarele titularilor aflaţi în 
restrângere în vederea participării la şedinţă publică; 

 Dosarele trebuie să conţină: 
 documentele prevăzute în cererea-tip; 
 o adeverinţă eliberată de unitatea unde este titular în care se 

menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în 
această situaţie; 

 acordul/acordurile conducerii/conducerilor privind transferul 
consimţit între unităţi, după caz; 

 avize stabilite prin cerinţele postului vizat. 
 Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se 

desfăşoară conform anexelor nr. 4-20, care fac parte integrantă din 
Metodologie; 

 Se publică graficul susţinerii probele practice/orale eliminatorii în profilul 
postului; 

 Se numeşte, prin decizia inspectorului general, comisia pentru 
organizarea şi desfăşurarea probele practice/orale eliminatorii în profilul 
postului conform Art. 49(5) din Metodologie; 

 Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se 
consemnează prin "admis" sau "respins". 

Se publică graficul de desfăşurare a şedinţelor publice sub 
coordonarea comisiei de mobilitate a ISJ DOLJ; 

Inspectorul şcolar general şi preşedintele comisiei de mobilitate a 
personalului didactic, la nivelul ISJ  şi directorii unităţilor de 
învăţământ, răspund de corectitudinea organizării şi desfăşurării 
transferării personalului didactic titular al sistemului naţional de 
învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin 
restructurarea reţelei de învăţământ. 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.52, 56, 57, 58, 59 

 
Organizarea şedinţelor publice pentru 
soluţionarea restrângerilor de activitate prin 
transfer sau prin repartizare conform Art. 59 din 
Metodologie 
 
 

Graficul şedinţelor 
publice pentru 
soluţionarea RA; 

Afişarea ordinii de 
repartizare a 
candidaţilor conform 

Ordinea de soluţionare a cererilor de transferare pentru 
restrângere de activitate este: 

a) transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în baza 
acordurilor emise de conducerile unităţilor de învăţământ privind 
transferul consimţit între unităţi, în ordinea descrescătoare a 
punctajului; 

b) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, 
în ordinea descrescătoare a punctajului; 
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Comisia judeţeană de mobilitate 

 
Art. 57 din 
Metodologie; 

Procesele verbale de 
şedinţă; 

Comunicări de 
repartizare pe post. 

c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, cu 
respectarea prevederilor Art. 57 alin. (3), în ordinea descrescătoare a 
punctajului; 

d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi 
localităţi/municipiul Bucureşti, cu respectarea prevederilor Art. 57 alin. 
(3), în ordinea descrescătoare a punctajului; 

e) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu 
respectarea prevederilor cu respectarea prevederilor Art. 57 alin. (3), în 
ordinea descrescătoare a punctajului; 

f) în situaţia în care restrângerea nu poate fi soluţionată la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti, restrângerea de activitate se 
soluţionează la unităţi de învăţământ din alte judeţe, cu respectarea 
prevederilor Art. 57 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului. 

Metodologia - cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 
– OMECTS 5560/2011 

Art.52, 56, 57, 58, 59 

 
Înregistrarea contestaţiilor la secretariatul ISJ 
DOLJ; 
Soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJ DOLJ; 
Emiterea deciziilor de repartizare pentru 
soluţionarea restrângerii de activitate prin 
transfer; 
Emiterea deciziilor de repartizare pe perioadă 
determinată pentru nesoluţionarea restrângerii 
de activitate; 
 
Directorul/directorii unităţii/unităţilor cu 
personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic 
repartizat, contractul de muncă pe perioadă 
nedeterminată /determinată. 

 
Consiliul de Administraţie al ISJ DOLJ 

Inspectorul Şcolar general 

Directorii unităţilor PJ 

 

Hotărârea CA al ISJ 
DOLJ referitoare la 
soluţionarea 
contestaţiilor; 

 

Deciziile de repartizare 
pe post/catedră; 

 

Contracte individuale 
de muncă pe perioadă 
nedeterminată; 

 

Contracte individuale 
de muncă pe perioadă 
determinată; 

Pentru titularii a căror restrângere de activitate nu a putut fi 
soluţionată prin transfer, Comisia de mobilitate decide repartizarea 
pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar pe posturi / 
catedre rezervate publicate în listă. 

Se înregistrează, la secretariatul ISJ, contestaţiile referitoare la 
activitatea comisiei de mobilitate în şedinţa publică. 

Se analizează contestaţiile în CA al ISJ DOLJ şi se comunică modul în 
care au fost soluţionate. 

După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite 
decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de 
activitate. 

Se comunică deciziile titularilor şi unităţilor de învăţământ între 
care s-a făcut mişcarea de personal. 
Directorul /directorii unităţii/unităţilor cu personalitate juridică 
încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de muncă pe 
perioadă nedeterminată /determinată în funcţie de tipul de decizie 
emisă de ISJ DOLJ. 
Cadrele didactice repartizate în etapa de transferare pentru 
restrângere de activitate îşi păstrează statutul anterior, de cadre 
didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ 
preuniversitar. 

 

 



TERMENE: 

23 ianuarie - 8 februarie 2012 

Directorii unităţilor de învăţământ prezintă la inspectoratul şcolar spre analiză, corectare şi avizare, Proiectul de încadrare şi Oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, neocupate 
cu titulari. 
Termen limită: 8 februarie 2012 
Consiliul de administraţie al ISJ Dolj analizează şi avizează Lista centralizată a posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate cu titulari. 
 8 februarie 2012 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte modalitatea desemnării personalului didactic titular aflat în restrângere de activitate, începând cu date de 01.09.2012: organizarea 
unui concurs sau evaluare obiectivă. 
Constituirea comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ; 
Constituirea comisiei de concurs pentru desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate; 
Constituirea comisiei de evaluare obiectivă pentru desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate; 
10 februarie 2012 
Termen final:pentru efectuarea de corecţii justificate în scris la lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate cu titulari în judeţul Dolj, pentru anul 
şcolar 2012-2013; 
8-14 februarie 2012 
Desfăşurarea concursurilor/evaluărilor obiective pentru desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate; 
 
15 februarie 2012 
Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; 
Afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012. 
 
16 - 22 februarie 2012 
Înregistrarea la nivelul unităţilor de învăţământ a dosarelor titularilor aflaţi în restrângere de activitate în vederea obţinerii acordului de transfer pentru soluţionarea restrângerii în unitatea 
respectivă. 
Comisia de mobilitate a unităţii analizează dosarele şi face propuneri de acord de transfer consimţit între unităţi pentru soluţionarea restrângerii de activitate. 
23 - 27 februarie 2012 
Analiza în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ a propunerilor comisiei de mobilitate a unităţii în vederea aprobării acordului de transfer consimţit între unităţi pentru 
soluţionarea restrângerii de activitate. 
Directorul comunică la ISJ lista titularilor pentru care s-a eliberat acord de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate. 
28 februarie – 06 martie 2012 
Se înregistrează la secretariatul ISJ / comisia de mobilitate judeţeană, dosarele personalului didactic care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în şedinţa publică organizată de ISJ Dolj. 
 
07 – 09 martie 2012 
Desfăşurarea probelor practice/orale pentru titularii sistemului naţional de învăţământ care solicită transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate; 
Verificarea dosarelor candidaţilor de compartimentul juridic, comisia de mobilitate şi ierarhizarea candidaţilor pe specialităţi, conform punctajului stabilit de comisie conform Anexei 2 la 
Metodologie. 
Afişarea la ISJ Dolj a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în şedinţă publică. 
 
12 – 13 martie 2012 
Înregistrarea la secretariatul ISJ Dolj a contestaţiilor la punctajele acordate titularilor care solicită transferul pentru soluţionarea restrângerii de activitate. 
 
14 martie 2012 
Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale ale titularilor care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în şedinţă publică. 
 
15 – 16 martie 2012 
Soluţionarea prin transfer a restrângerilor de activitate în şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a ISJ Dolj. 



Repartizarea titularilor pe perioadă determinată (detaşare, cel mult pe perioada unui an şcolar) în cazul nesoluţionării restrângerilor de activitate prin transfer. 
 
19 – 20 martie 2012 
Înregistrarea la secretariatul ISJ Dolj a contestaţiilor referitoare la soluţionarea restrângerilor de activitate în şedinţa publică organizată de comisia de mobilitate a ISJ Dolj. 
 
21 martie 2012 
Soluţionarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a contestaţiilor referitoare la soluţionarea restrângerilor de activitate în şedinţa publică organizată de comisia judeţeană de 
mobilitate. 
Afişarea hotărârii CA al ISJ Dolj referitoare la contestaţii. 
 
22 martie 2012 
Emiterea şi comunicarea deciziilor ISJ Dolj de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate sau repartizare în vederea angajării pe perioadă determinată (detaşare, cel mult un an şcolar) 
pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate. 
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9. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI în derularea  procedurii operaţionale 

5. Responsabilităţi 

INSPECTORUL ŞCOLAR GENERAL 

- Avizează procedura de stabilire şi soluţionare a restrângerilor de activitate, începând cu data de 01.09.2012, în unităţile de învăţământ din judeţul DOLJ; 
- Emite decizia de numire a comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului, conform Anexelor nr. 4-20, care fac parte integrantă din 

Metodologie; 
- Emite deciziile de repartizare, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (transfer), a titularilor aflaţi în restrângere de activitate soluţionată în şedinţele 

publice; 
- Răspunde, alături de preşedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic, la nivelul ISJ  şi de directorii unităţilor de învăţământ, de corectitudinea organizării şi desfăşurării 

transferării personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei de învăţământ. 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE 

- Verifică procedura de stabilire şi soluţionare a restrângerilor de activitate, începând cu data de 01.09.2012, în unităţile de învăţământ din judeţul DOLJ şi dispune modificări sau corecţii; 
- Monitorizează realizarea etapelor prevăzute de procedură şi îndeplinirea responsabilităţilor de către personalul aflat în subordine; 
- Coordonează activitatea Comisiei de mobilitate a ISJ DOLJ în toate etapele prevăzute în procedură; 
- Intervine cu masuri legale în cazul nerespectării normelor metodologice privind soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Prezidează şedinţele publice pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Semnează deciziile ISJ DOLJ de transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate şi deciziile de repartizare pe post pe perioadă determinată pentru nesoluţionarea restrângerilor de 

activitate; 
- Răspunde, alături de inspectorul şcolar general, la nivelul ISJ  şi de directorii unităţilor de învăţământ, de corectitudinea organizării şi desfăşurării transferării personalului didactic titular al 

sistemului naţional de învăţământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei de învăţământ. 
INSPECTORUL PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

- Elaborează procedura operaţională specifică pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, P.O. restrangere; 
- Prezintă procedura în CA al ISJ DOLJ în vederea avizării acesteia; 
- Formulează cerinţele către directorii unităţilor de învăţământ în vederea monitorizării etapelor soluţionării restrângerilor de activitate; 
- Întocmeşte machete pentru centralizarea datelor şi le transmite directorilor unităţilor cu PJ, RESTRANGERE_2012.xls; 
- Constituie o bază de date prin care monitorizează situaţia soluţionării restrângerilor de activitate în judeţul DOLJ; 
- Verifică documentele din dosarele candidaţilor înscrişi pentru participarea la şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate; 
- Stabileşte graficul desfăşurării şedinţelor publice de soluţionare a restrângerilor de activitate şi-l face public după avizare; 
- Stabileşte în comisia de mobilitate componenţa comisiilor pentru probele practice/orale şi face propuneri pentru emiterea deciziilor de numire a comisiilor de către inspectorul şcolar 

general; 
- Asigură publicarea listei posturilor didactice disponibile şi a personalului didactic aflat în restrângere de activitate; solicită membrilor comisiei de mobilitate, pe specialităţi, ierarhizarea 



candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar; 
- Organizează desfăşurarea şedinţelor publice pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Editează deciziile de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate sau de detaşare pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, le prezintă pentru semnat secretariatului ISJ; 

păstrează câte un exemplar din documentele emise şi înregistrate. 
 

JURISTUL ISJ DOLJ 

- Verifică şi avizează procedura operaţională specifică pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Verifică dosarele înregistrate pentru soluţionarea în şedinţă publică a restrângerilor de activitate în vederea respectării legislaţiei; 
- Participă la şedinţele publice pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Asigură formularea corectă a textului deciziilor referitoare la transferul pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Asigură formularea corectă a textului deciziilor referitoare la repartizarea pe perioadă determinată pentru nesoluţionarea restrângerilor de activitate; 
- Acordă consultanţă juridică directorilor unităţilor de învăţământ, inspectorilor, inspectorilor generali pe tema soluţionării restrângerilor; 
- Avizează juridic toate deciziile emise de ISJ DOLJ în această etapă de mobilitate. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ DOLJ 

- Avizează procedura operaţională specifică pentru soluţionarea restrângerilor de activitate şi hotărăşte aplicarea ei de către persoanele care au primit responsabilităţi; 
- Avizează propunerile Comisiei de mobilitate referitoare la constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor soluţionării restrângerilor de activitate la nivelul unităţilor de 

învăţământ şi al inspectoratului şcolar; 
- Avizează Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete disponibile la nivel judeţean; 
- Avizează Lista personalului didactic aflat în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2012 la nivelul judeţului; 
- Soluţionează eventualele contestaţii, referitoare la hotărârea comisiei de mobilitate luată în şedinţele publice; 
- Analizează şi hotărăşte măsurile care se impun în cazul în care directorii unităţilor şcolare cu PJ nu răspund la termen solicitărilor prevăzute în procedură. 
SECRETARIATUL ISJ DOLJTransmite unităţilor de învăţământ cu PJ prezenta procedură P.O. restrangere; 

- Transmite unităţilor de învăţământ cu PJ macheta pentru monitorizarea etapelor soluţionării restrângerilor de activitate RESTRANGERE_2012.xls; 
- Primeşte şi înregistrează listele cu posturi şi titulari aflaţi în restrângere transmise de unităţile de învăţământ; 
- Primeşte şi înregistrează dosarele titularilor aflaţi în restrângere de activitate în vederea participării la şedinţa publică; 
- Transmite dosarele înregistrate de la titularii aflaţi în  restrângere de activitate, compartimentului resurse umane al ISJ; 
- Asigură circuitul documentelor specifice etapei între ISJ – unităţile de învăţământ – candidaţi; 
- Asigură afişarea documentelor care rezultă din hotărârile comisiei de mobilitate, consiliului de administraţie al ISJ; 
- Înregistrează deciziile emise de inspectorul şcolar general în registrul ISJ DOLJ; 
- Distribuie câte un exemplar din fiecare decizie, pe bază de semnătură, candidaţilor, unităţilor de învăţământ şi păstrează un exemplar pentru compartimentul MRU al ISJ DOLJ. 
SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE 

- Primeşte cerinţele formulate de ISJ referitoare la etapele soluţionării restrângerilor de activitate şi le transmite directorului; 
- Primeşte macheta RESTRANGERE_2012.xls referitoare la soluţionarea restrângerilor, o completează şi o transmite la termen la ISJ DOLJ  
- Listează din machetă situaţia restrângerilor de activitate şi o transmite la inspectorat după verificarea ei şi semnarea/ştampilarea de conducerea unităţii de învăţământ la termenul 

prevăzut de procedură; 
- Primeşte cererile titularilor pentru constituirea normei didactice în 2012/2013; 
- Primeşte cererile/dosarele titularilor pentru obţinerea acordului de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate în unitatea respectivă şi le înaintează comisiei de mobilitate 

constituită în unitate; 
- Redactează acorduri de transfer, adeverinţe, adrese de comunicare, liste cu posturi, hotărâri ale CA al unităţii şi le înaintează directorului unităţii; 
- Asigură, la cerere, eliberarea documentelor necesare întocmirii dosarelor de către titularii aflaţi în situaţia de stabilire/soluţionare a restrângerii de activitate; 
- Asigură suportul de secretariat pentru comisiile de stabilirea a titularilor aflaţi în restrângere de activitate, prin concurs sau prin evaluare obiectivă; 
- Primeşte deciziile ISJ DOLJ referitoare la soluţionarea restrângerilor de activitate şi le comunică titularilor în cauză, directorului, unităţilor de învăţământ implicate; 
- Actualizează statul de funcţii, dosarul personal al titularilor transferaşi/detaşaţi pentru situaţiile de restrângere de activitate. 



DIRECTORUL UNITĂŢII CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

- Primeşte şi aplică cerinţele ISJ DOLJ şi procedura referitoare la etapele soluţionării restrângerilor de activitate; 
- Face demersurile necesare pentru identificarea titularilor care se află în situaţia de declanşare a procedurii de stabilire a stării de restrângere de activitate; 
- Asigură respectarea termenelor stabilite de ISJ pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, transmite documente solicitate de ISJ, verifică/semnează situaţia centralizatoare, listată din 

macheta: RESTRANGERE_2012.xls; 
- Asigură transmiterea electronică a  machetei RESTRANGERE_2012.xls, după verificarea şi corectarea datelor; datele din machetă trebuie să fie concordante cu datele din situaţia tipărită, 

semnată/ştampilată; 
- Informează cadrele didactice, în şedinţa consiliului profesoral, asupra cadrului legal de soluţionare a restrângerilor de activitate; 
- Asigură organizarea şi desfăşurarea corectă în unitate a activităţilor de stabilire a listei personalului didactic aflat în restrângere; 
- Stabileşte şi decide componenţa comisiei de mobilitate constituită la nivelul unităţii, o instruieşte şi-i comunică atribuţiile legale conform metodologiei; 
- Asigură respectarea metodologiei şi a procedurii în vederea acordului de transfer în unitate pentru soluţionarea restrângerii de activitate; 
- Comunică inspectoratului situaţia acordurilor de transfer în unitatea PJ proprie, eliberate ca urmare a hotărârii CA al unităţii; 
- Comunică la termen inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete neocupate de titulari şi lista personalului didactic titular al 

sistemului naţional aflat în restrângere de activitate; 
- Cooperează cu ISJ pentru organizarea şi desfăşurarea conform prevederilor legale a tuturor activităţilor pe care le implică etapa de stabilire şi soluţionare a restrângerilor de activitate; 

informează comisia judeţeană de mobilitate în cazul apariţiei unor situaţii deosebite; 
- Asigură, la cerere, documentele necesare întocmirii dosarelor pentru participarea titularilor la şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate la nivelul ISJ DOLJ; 
- Primeşte deciziile de transfer / detaşare emise de ISJ pentru personalul didactic afectat de restrângere de activitate şi le pune în practică, încheind contracte individuale de muncă în mod 

corespunzător. 
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10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 
 

 

Nr. 
anexă. 

Denumire 

anexă 

 

Elaborator 

 

Aprob
ă 

 

Nr. exem-plare 

 

Difuzare 

 

Loc arhivare 

 

Perioadă 
arhivare 

 

Alte elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Legea nr. 1/2011   1     

2. O.M.E.C.T.S. nr. 
5560/2011 

       

3. O.M.E.C.T.S. nr. 
3157/2012 
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11. Cuprins 
 

Nr. 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale Pagina 

0 Coperta  1 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi   aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul   
ediţiei procedurii operaţionale  

2 

2  Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  3 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale  

4 

4 Scopul procedurii operaţionale  5 

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  6 

6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile  activităţii procedurate  7 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura operaţională  8 

8 Descrierea procedurii operaționale  9 

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității  11 

10 Anexe, înregistrări, arhivări  12 

11 Cuprins  13 
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