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DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate 

anterioare, 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. 5 alin. (1)-(4) 

din Metodologie, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) din Metodologie, prin detașare în interesul 

învățământului.  

      Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul 

preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare pe 

un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) în lista publică a posturilor precum și 

pentru cele care se pot vacanta ulterior la unitatea de învăţământ primitoare, până la data de 17 august 

2022, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform Anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul 

consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic 

este titular. 

 Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare 

depune un acord la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate conform cu 

originalul de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-

a desfășurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe 

post/catedră și de avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unităților de învățământ la care 

cadrul didactic este titular. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii 

logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic 

respectiv. 

 Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul 

învățământului pe posturi/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie 

să posede atestatele/avizele necesare la data depunerii acordului pentru detașare în interesul 

învățământului la I.Ș.J. Ialomița și la unitatea de învățământ primitoare, conform Calendarului. 

 Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul 

învățământului pe posturi/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să 

promoveze aceste probe, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(6) și alin. (8) din Metodologie. 

 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.  

    Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o 

perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.  

  Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului și de 

detaşare la cerere pentru o perioadă de cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi.  

Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii 

două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare în interesul învățământului, ocuparea 

unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în 

concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de 

învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, în condițiile prevăzute de Metodologie.  

 Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obținute la concursul național, 

sesiunea 2022, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate și pentru care 

s-au încheiat contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detașare în interesul 

învățământului în primul an după concurs, pe parcursul anului școlar 2022-2023, în baza hotărârii 

comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu avizul Ministerului Educației. 

    Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componența cărora intră 

și ore din propria normă.  
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Calendarul activităţilor:  

 

1. Afişarea la I.Ș.J Ialomița a listei actualizate a posturilor didactice/catedrelor.  

 

                                                                                                                  Termen: 6 mai 2022  

 

2. Unităţile de învăţământ primitoare formulează şi adresează cereri scrise prin care solicită 

acordul unui cadru didactic titular pentru detaşarea în interesul învăţământului, în vederea 

ocupării unui anumit post didactic din lista afişată (se precizează Codul postului).  

  

                                                                                                             Perioada: 6; 9 mai 2022  

3. Înregistrarea la secretariatul unităţilor de învăţământ a dosarelor titularilor solicitaţi pentru 

detaşare în interesul învăţământului. Dosarul candidatului conţine documentele prevăzute în 

Acordul – tip (Anexa nr. 14 la Metodologie, pag 103). 

 

                                                                                                                        Perioada: 9-17 mai 2022 

  

4. Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, dacă este cazul. 

                                                                                                

                                                                                                   Perioada: 24 mai-3 iunie 2022 

  

5. Discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.  

                                                                                                                 Până la 10 iunie 2022 

  

6. Transmiterea la inspectoratul şcolar a dosarelor cadrelor didactice titulare pentru care s-a 

propus detaşarea în interesul învăţământului. 

                                                                                                                Până la 14 iunie 2022  

7. Directorul unităţii primitoare transmite electronic, la adresa mobilitate@isjialomita.ro, 

macheta IL_DI_2022-2023.xlsx.  

                                                                                                                 Până la 14 iunie 2022  

8. Ocuparea posturilor didactice de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus 

detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2022-2023. 

                                                                                                    Perioada: 16-17 august 2022 

9. Emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului. 

                                                                                                                         19-26 august 2022 
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