
ANUNȚ 

Potrivit  articolului nr. 4 alin (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul  preuniversitar de stat, aprobat prin O.M.E 5578/2021, respectiv 

a  articolului 18 din Regulamentul - cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului 

pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin O.M.E.  nr. 4812/2020,  cadrele 

didactice participante la etapele de mobilitate, începând cu etapa de completare, care doresc 

ocuparea unor posturi didactice/catedre vacante care conțin ore de predare la clasele  din filiera 

vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător- educatoare, educator- puericultor, trebuie 

să prezinte acordul directorului  liceului pedagogic  eliberat în baza  criteriilor stabilite de 

Consiliul de adminstrație al Colegiului Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani. 

Art. 4, alin(2) litera f  din Metodolgie: 

(2) ”Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi 

avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, 

inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere şi de verificare a 

dosarelor /validare a fişelor de înscriere la aceste etape conform Calendarului mobilităţii 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, 

denumit în continuare Calendar, avizele, atestatele şi documentele justificative necesare, după cum 

urmează: 

f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de 

administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează 

activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil 

pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învăţător, constituite din 

disciplinele care se regăsesc în anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru pentru organizarea şi 

funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4812/2020, în care se precizează etapa de 

mobilitate pentru care a fost eliberat; 

Art. 18 din Regulamentul - cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului 

pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar: 

” Ocuparea posturilor şi catedrelor didactice de la clasele cu profil pedagogic necesită în mod 

obligatoriu avizul directorului colegiului/liceului pedagogic, pe baza unor criterii specifice, conform 

unei proceduri aprobate în consiliul de administraţie al colegiului/liceului.” 
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