INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 172/13.01.2021

NOTA DE PROBLEME (1)
privind miscarea personalului didactic
Doamna /domnule director,

Având în vedere Metodologia mobilitatii personalului didactic, aprobata prin OMEN nr
5991/2020 și Calendarul mișcării personalului didactic vă comunicăm următoarele:

1. Ca urmare a reorganizării unor unităţi de învăţământ, a transformării unor unităţi de învăţământ în
unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, până la 29 ianuarie 2021, inspectoratele
şcolare emit noi documente de numire pentru personalul didactic de predare titular afectat de aceste schimbări.
REFERITOR LA PENSIONARE/MENTINERE IN ACTIVITATE
2. Până pe 1 februarie 2021 se va transmite la ISJ Călărași, în format EXCEL la adresa
calinisj@yahoo.com, lista tuturor cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare (chiar
dacă rămân la catedră ca titulari sau se pensionează la sfârșitul anului școlar), după o machetă- model
transmisă de ISJ. În această listă se vor menționa, conform modelului transmis de ISJ, cadrele didactice care au
solicitat menținere în activitate peste împlinirea vârstei de pensionare sau care beneficiază de prevederile
Deciziei Curții Constituționale nr 387/2018.
Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2021, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 8 luni, 31 de ani şi 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani
stagiul minim de cotizare (născute înainte de 1 ianuarie 1960);
b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim
de cotizare (născuți înainte de 1 septembrie 1956).
ÎN VEDEREA MENȚINERII ÎN ACTIVITATE PESTE ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE PENSIONARE SE IDENTIFICĂ 2 SITUAȚII:
I)

Cadrele didactice titulare, femei, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2021 pot opta, în scris, fie
pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea
începând cu 1 septembrie 2020, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018. Opţiunea se adresează,
în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până pe 29 ianuarie 2021. Cadrele didactice
titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de
ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.

II)

Personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor,
care, până la 1 septembrie 2021, împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi
dovedește competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancționat
disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la
3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform Metodologie.

(*) În vederea menținerii în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2021-2022, personalul didactic
care se încadrează în prevederile situației (II) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ,
până pe 29 ianuarie 2021. Cererile, însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, se
analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până pe 5 februarie 2021, în funcţie de
evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de
evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(**) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) se încadrează în prevederile situației II);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt
complete şi viabile în anul şcolar 2021-2022
c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică,
nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară
completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unităţile de
învăţământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menținute în activitate
în funcţia didactică.
(***) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, comunică, până pe 8 februarie 2021, inspectoratului şcolar şi
cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, a personalului
didactic în anul şcolar 2021-2022.
Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat
menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Pentru motive
temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul
anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2021, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în
disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (**) lit. b) sau lit. c), inspectorul şcolar general revocă decizia de
menținere în activitate peste împlinirea vârstei de 65 de ani.

Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform
actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2021-2022, dupa urmatorul grafic:

(I)

ATENȚIE !!! Macheta privind constituirea catedrelor se va trimite, inițial, în format electronic, pe adresa
calinisj@yahoo.com, cu cel puțin 2 zile de data stabilită în grafic.








Marți 2 februarie 2021 : unitatile scolare din municipiul Oltenita și Manastirea, Chiselet Stancea, Ulmeni, Luica,
Nana;
Miercuri 3 februarie 2021 : unitatile scolare din Grădiștea, Ciocănești, Cuza Voda, Vilcelele, Independenta,
Alexandru Odobescu, Stefan Voda, Vlad Țepeș, Radu Vodă
Joi 4 februarie 2021 : gradinitele cu personalitate juridica și scolile gimnaziale din municipiul Calarasi
Marți 9 februarie 2021 : unitatile scolare din zona Lehliu;
Miercuri 10 februarie 2021 : unitatile scolare de pe ruta Modelu-Borcea si Dragalina-Stefan cel Mare;
Joi 11 februarie 2021 : restul unitatilor scolare din zona Oltenita (cele care nu au fost programate pe 2 februarie)
Vineri 12 februarie 2021 liceele din municipiul Călărași
ÎN ACEASTA ETAPA UNITĂŢILE ŞCOLARE TRANSMIT:

-Lista posturilor, catedrelor, orelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2021-2022.
-Situaţia restrângerilor de activitate pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 29 (1) Proiectul de încadrare, întocmit de director cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea
proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de
învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu
modificările ulterioare, este analizat în consiliul profesoral şi aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ. Totodată, conducerile unităților de învățământ transmit inspectoratelor școlare lista posturilor
didactice de predare/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilor și machetelor
stabilite la nivelul inspectoratelor școlare.
(2) Conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat au obligația de a reactualiza, de a publica și de a
comunica inspectoratelor școlare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și
incomplete înainte de fiecare etapă a mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar.
(3) Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenţa acestuia/acesteia pe durata unui nivel de
învăţământ şi se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ în funcţie de planurile-cadru în

vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare, de evoluţia demografică la nivel local şi în concordanţă cu
documentele strategice elaborate de unităţile de învăţământ.

In perioada urmatoare vom trimite tuturor unitatilor documente suport necesare ptr activitatea de mobilitate a
personalului didactic (cereri tip, modele de documente, machete etc)

Inspector Scolar General Adjunct,
Prof. Adriana Butoi

Inspector Managementul Resurselor Umane,
Prof. Nicusor Calin

