
PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN 
INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare 
 
Articolul 2541  
     (1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul 
învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi 
unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel 
mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului 
preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de 
control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform 
metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățămâtul 
preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobat prin OMENCȘ nr. 5739/2016, cu modificările 
și completările ulterioare: 

Art. 4 (3) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-
învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în 
interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având 
clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe de elevi cu 
deficienţi de vedere, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta 
actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de 
tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de 
instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din 
palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele 
didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare.  

Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru 
restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la 
cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie 
cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii 
universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi cadrele didactice titulare care au 
efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a 
limbii minorităţii se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de 
organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform 
anexei nr. 6.   

Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte ţări sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care 
solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru 
restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la 
cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin o 
probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate 
de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a căror diplomă studii este înscrisă specializarea „Limba 
română” sau „Limba şi literatura română”, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte ţări în limba 
română.  Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii române se consemnează prin „admis” sau „respins”. La 
aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând 
definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.   

(4) Evaluarea probei practice, prevăzută la alin. (5), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului 
şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar/metodist; membri - câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I 
sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializări în profilul postului; 
secretar - directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice eliminatorii în 
profilul postului, prevăzută la alin. (5), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se 
admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Inspectoratul 
şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în 
care se consemnează rezultatele obţinute la probele practice/orale.  



(5) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe 
perioadă determinată/detaşare, probele practice  în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice 
titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin 
întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de 
activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea  nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare,  probele practice  în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele 
didactice participante obţin cel puţin nota 7 (şapte). 

(...) 
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe 

perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de 
învăţământ/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei 
Metodologii, pot participa:  

a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;  
b) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor vacante; 

c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat, în unități de învățământ 
preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;  

d) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat 
conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în 
unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5625/2012 și care au obținut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul 
preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani; 

e) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care 
funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului. 

(8) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate titularizate în baza concursului 
organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice 
vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare și care nu au participat la un concurs național unic de 
titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani sau care au participat şi nu au obținut nota/media de cel 
puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani, precum şi 
cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular autorizate să funcţioneze provizoriu în baza 
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului 
organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare 
şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din 
învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin schimb de posturi în 
vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învăţământul preuniversitar particular.  

(9) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, 
titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimţit între 
unităţi de învăţământ/transferare pentru restrângere de activitate/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin 
concurs specific catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform 
specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de 
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică 
prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin.(1). Cadrele didactice titulare în învăţământul 
special, cu excepţia profesorilor itineranţi/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la art. 17 
alin. (7), pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit 
între unităţi de învăţământ/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific atât posturi 
didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât şi posturi 
didactice/catedre în concordanţă cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranţi/de sprijin care nu fac dovada frecventării 
programelor de studii prevăzute la art. 17 alin. (7) pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului şi prezentei Metodologii.   



(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe 
perioadă determinată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere în învăţământul preuniversitar de stat, organizate în baza 
prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare 
acreditate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante.  

Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate să funcţioneze provizoriu în baza 
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului 
organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din 
învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea 
normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere numai învăţământul 
preuniversitar particular, iar în situaţia în care unitatea de învăţământ particular se desființează pot fi detaşate şi în interesul 
învăţământului pentru restrângere nesoluţionată în învăţământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani 
consecutivi. 

Art. 82 (1) 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. 

(2) 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.  

(3) 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).  

(4) 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.  

(5) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar de stat în unităţi de 
învăţământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unităţi de învăţământ care nu sunt incluse în reţeaua şcolară a unităţilor 
de învăţământ se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ primitoare, 
cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice . 
(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată se 
detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate, în şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.  

Art. 83 (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul 
învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale. 



(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la 
propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi al Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar 
nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.  

(3) Detașarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  

(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu 
târziu de sfârșitul anului şcolar, se realizează conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(5) Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de conducere din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, respectiv în funcţii de îndrumare şi control se stabileşte în consiliul de administraţie al inspectoratului 
şcolar şi se precizează în decizia  de detaşare în interesul învăţământului.  

Art. 105 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este 
abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru soluţionarea tuturor situaţiilor care pot să apară: 
completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile naţionale 
organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, conform prezentei 
Metodologii sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între cadre didactice angajate pe 
perioadă determinată, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupă 
posturi didactice/catedre rezervate, rămase fără post/catedră ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu excepţia transferării 
pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă 
nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Toate situaţiile apărute, cu 
excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului 
consimţit între unităţile de învăţământ şi a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în 
Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pe parcursul anului 
şcolar comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar este 
abilitată să organizeze ședințe de repartizare pentru candidaţii rămaşi nerepartizaţi, să monitorizeze concursurile/testările 
organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului 
şcolar pe perioadă determinată, să refacă documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca 
urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii 
unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar.  

(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea etapelor de 
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condiţiile alin. (1), se realizează cu 
respectarea ordinii de repartizare prevăzută în prezenta Metodologie. 

(3) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi 
detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate 
pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul 
scris al cadrelor didactice în cauză. 
 
Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018: 

1) Detașarea în interesul învățământului: 
a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin 

transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum şi a acordurilor pentru detașare în 
interesul învățământului, la inspectoratele școlare şi la unităţile de învăţământ; 

Până la: 21 august 2017  
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului; 

Termen: 22 august 2017 
c) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate 

prin concurs; 
Perioada: 21-23 august 2017 

d) discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ, transmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului 
însoțite de acordurile acestora la inspectoratele școlare pentru eliberarea deciziilor;  

Perioada: 21-24 august 2017 
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detașărilor în 

interesul învățământului; 
Termen: 25 august 2017 

f) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului. 
Perioada: 25-30 august 2017 


