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METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021/2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 

5991/11.11.2020, modificat şi completat prin O.M.E.C. nr. 3165/21.01.2021: 

 Art. 3 alin. (2-9) – obligativitatea parcurgerii modulului de Pregătire psihopedagogică conform cu nivelul 

postului solicitat  - se finalizează prin obţinerea „Certificatului de absolvire a programelor de formare 

psihopedagogică”. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal şi universitar care nu îndeplinesc 

condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la alin. (2)-(8) şi care nu au dobândit definitivarea în 

învăţământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului ştiinţific de doctor, se încadrează pe posturi 

didactice/catedre în învățământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului 

didactic/catedrei. 

 Art. 4 alin. (2-3) – obligativitatea prezentării avizelor/atestatelor suplimentare pentru ocuparea posturilor 

didactice /catedrelor vacante/rezervate care necesită astfel de avize/atestate 

 Art. 5 alin. (10) - cadrele didactice care, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari 

încheiaţi, au fost sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa 

posturi didactice de predare/catedre în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2021-2022. 

 Art. 64 – art. 79, Cap. VIII – Secţiunile 1-6 - Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru 

ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; 

 Art. 80 – art. 81, Cap. VIII – Secţiunea a 7-a - Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru 

ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

 Art. 88 – art. 93, Capitolul XII. - Secţiunea 1 - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul 

naţional, sesiunea 2021 şi de candidaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 

2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015; 

 Art. 106 alin. (1-2), Capitolul XV, Dispoziţii finale – valabilitatea adeverințelor pentru examenele de 

absolvire/licenţă susţinute pentru definitivarea studiilor/pregătirii psihopedagogice în vederea înscrierii la 

concurs + necesitate existență specializare studii absolvite în Centralizator 2021; 

 Art. 110 alin (1-3) – încadrarea în muncă și angajarea cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi 

cetățenilor străini; 

 Art. 113  - necesitatea analizei extrasului de pe cazierul judiciar şi a copiei de pe Registru în vederea 

verificării îndeplinirii condiţiei de ocupare a posturilor didactice/catedrelor prevăzute la art. 234 alin. (3) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Cadrele didactice/candidaţii îşi 

dau consimţământul expres/acordul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, respectiv a copiei de 

pe Registru de către inspectoratul şcolar prin semnarea cererilor-tip de înscriere la etapele de mobilitate, 

conform anexei nr. 14. În perioada de înscriere, conform Graficului, accesând linkul 

https://www.isjcs.ro/?option=com_content&view=article&id=191 ,  candidaţii îşi incarcă datele personale 

şi copia scanată de pe CI pentru ca ISJ CS să solicite de la Poliţia Judeţeană Caraş-Severin cazierul judiciar şi  

copia de pe Registru.  

 Anexa nr. 1 - Informaţii cuprinse în lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

 Anexa nr. 3 - Informaţii ce conţin date cu caracter personal care se afişează atât în format letric, cât şi pe 

pagina de internet a ministerului educației și cercetării şi a inspectoratelor şcolare în cadrul etapelor de 

mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar; 

 Anexele nr. 4 şi nr. 6 - 12 – Probe practice 

 Anexa nr. 5 – Fişe de evaluare a lecţiei utilizate în cadrul inspecţiilor speciale la clasă  

 Anexa nr. 14 – Modele de cereri: Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021; 

http://www.isjcs.ro/


 Anexa nr. 14 – Modele de cereri Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020 / 2019 / 2018 (*) (cel 

puţin nota/media 5,00); 

 Anexa nr. 14 – Modele de cereri Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată 

în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 

2015 (*); 

 Anexa nr. 15– Calculul mediei de departajare; 

 Anexa nr. 16 - Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, 

fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, 

în afara pregătirii iniţiale; 

 Anexa nr. 18 – Ordinea ocupării posturilor didcatice/catedrelor vacante/rezervate în şedinţele de repartizare 

organizate la nivelul inspectoratelor şcolare în perioada 24-27 august 2021; 

 Anexa nr. 19 – pct. 10 Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 

pentru anul școlar 2021 – 2022; 

  ÎNREGISTRAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE 

OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, INCLUSIV 

PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021, SE FACE EXCLUSIV ON LINE, CONFORM 

PROCEDURII PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape şi Graficului de 

înscriere, CEREREA ŞI DOCUMENTELE ÎN FORMAT SCANAT .pdf postându-se într-un DRIVE 

dedicat, prin accesarea unui link.  

 PUBLICAREA LISTEI FINALE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

VACANTE/REZERVATE PENTRU CONCURS 2021 – se afişează pe site-ul ISJ CS la adresa www.isjcs.ro 

şi MINISTERULUI EDUCAŢIEI la adresa www.titularizare.edu.ro la data de 10 MAI 2021 (accesând 

judeţul Caraş-Severin), CONFORM CALENDARULUI MOBILITĂŢII 
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 TOATE O.M.E.N., O.M.E.N.C.Ș., O.M.E.C., O.M.E. EMISE, ÎN VIGOARE, CU MODIFICĂRILE ŞI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE; 

 CENTRALIZATORUL PRIVIND DISCIPLINELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 

DOMENIILE ȘI SPECIALIZĂRILE ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL PEDAGOGIC, 

POSTLICEAL ȘI SUPERIOR, PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA 

PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM ȘI 

DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2021; 

 PROGRAMELE VALABILE PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL DE TITULARIZARE, SESIUNEA 

2021;  

 SUBIECTE ŞI BAREME DE LA SESIUNILE ANTERIOARE DE CONCURS. 
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