
                          

Nr.218/13.03.2018 

 

Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Arad 

În atenţia doamnei/domnului director 

 
Ref. DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 

Această etapă de mobilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2, 3, 4, 5 ), art. 83 alin. 

(1, 5, 14, 16, 17, 18, 19) şi art. 31. alin. (11) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, 

numită în continuare Metodologie, la termenele prevăzute la Pct. I, alin. 12 din Calendarul mobilităţii 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, Anexa nr. 19 la 

Metodologie. 

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după concurs, precum și cele care devin rezervate în 

cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar prevăzute la art. 4 alin. (7)-(10), prin detașare în interesul învățământului. 

Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se 

realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra 

solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. 

Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul 

şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către 

directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea. 

Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele 

interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.  

Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe 

posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede 

atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului la inspectoratul 

şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care 

necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (3)-(5).  

Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a 

inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

primitoare/CJRAE/CMBRAE. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre se poate realiza 

pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta 

hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii 

unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea 

prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității. Hotărârea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE în contestație este definitivă şi poate fi atacată numai prin 

procedurile contenciosului administrativ.  

Calendar: 

 Până la 1 august 2018  

Înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ   

    

 Până la 1 august 2018  

Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin 

transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice sau detaşare în interesul 

învăţământului, la inspectoratele şcolare; 

Depunerea dosarelor la Inspectoratul Şcolar se face la secretariat, biroul nr.008, între orele 10.00-12.00 



 

 2 august 2018 

Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 

 

Pentru constituirea comisiilor de evaluare pentru probele practice/orale, cadrele didactice titulare aflate în 

situtia de a ocupa prin detaşare în intersul învăţământului post/catedra care necesită probă practica/ orală se 

vor adresa compartimentului resurse umane. biroul nr.008, în perioada 30-31 iulie 2018;  

Excepţie cadrele didactice care se detaşează pe posturi/catedre similare:  

Graficul desfăşurării probelor practice/ orale pe discipline, va fi afişat în data de 1 august 2018; 

 

 Până la 17 august 2018 

Numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin 

concurs;  

 

 Până în 20 august 2018 

Discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale 

unitătilor de învătământ, transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului însoţite de 

dosarele acestora la inspectoratele şcolare; 

 

 20 august 2018 până la ora 11.00 

Transmiterea la inspectoratul şcolar a machetei AR_DETASARE _INT_INV_2018, documentelor (dosarelor) 

cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii 

primitoare, biroul nr.008. 

  

 20 august 2018            

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul 

învăţământului;  

 

 21-30 august 2018 

Emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 

 

Notă: 

 Notă: În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, 

conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului 

naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe 

posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017, care au promovat examenul național pentru obținerea 

definitivării în învățământ, sesiunea 2018. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se 

analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste 

detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

 

Inspector şcolar general adjunct, 

Prof. dr. Anca Patricia STOENESCU 

 

 

 

 

Inspectori școlari pentru managementul resurselor umane, 

Prof. Adriana POPESCU 

Prof. Emilia MANDACHE 


