
CALENDARUL ORIENTATIV  
AL ACTIVITĂȚILOR REFERITOARE LA MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017  

DIN PERIOADA 08 AUGUST 2016 – 10 SEPTEMBRIE 2016 
 

Data Acțiunea 

08-09 aug.2016 

1. repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la 

nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de 

judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare 

10 aug.2016 1. reactualizarea listei posturilor și transmiterea fișei martor la sector 

până pe 11 aug.2016 
1. înregistrarea cererilor cadrelor didactice titular pentru detașare în interesul învățământului, la unitățile școlare și la 

inspectoratele școlare 

12 aug.2016 1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru detașare în interesul învățământului 

11-17 august 2016 

1. 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 dosarele 

acestora la inspectoratele școlare 

16-17 august 2016 

1. depunerea și înregistrarea cererilor de completare a normei didactice în alte unități de învățământ și de detașare în 

interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată la inspectoratele școlare 

2. depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele școlare pentru detașare la cerere prin concurs specific, 

continuitate la suplinire, suplinire în baza notelor din anii anteriori (2010-2015)  

18 aug.2016 

1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completarea normei didactice în alte 

unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată 

2. reactualizarea listei posturilor și transmiterea fișei martor la sector 

19 aug.2016 

1. soluționarea în ședință publică, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de  

detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată 

2. repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin continuitate și detașarea la 

cerere în ordinea descrescătoare a mediilor 

19 și 22 aug.2016 
1. repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor 

cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie 

23 aug.2016 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere  

24 aug.2016 
1. repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific în ordinea 

descrescătoare a punctajelor 

25 aug.2016 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere  

26 aug.2016 și 29 
aug.2016 

1. repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de 

muncă, în anul şcolar 2016-2017, conform art. 60 şi 85 din Metodologie 

2. repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 

din Metodologie (candidați cu CNU 2016->2013 cu medii peste 5, candidați cu CNU 2012->2010 cu note peste 7, 

candidați cu CNU din alte județe, candidați cu a doua specializare CNU 2016->2014). 

29-30 aug.2016 

1. depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele 

școlare  

2. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere pentru concursul local la nivel de 

ISMB (doar pentru candidați care au susținut inspecția la clasă în luna iunie 2016) și pentru testarea necalificaților 



31 aug.2016 

1. atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităților de 

învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata 

cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului 

didactic pensionat 

2. transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete 

rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul și a listei posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a 

candidaților repartizați în etapele anterioare; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate 

1 sept.2016 1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului pentru concursul local la nivel de ISMB 

2 sept.2016 
1. repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie (toți candidații cu note + personalul didactic 

asociat și personalul didactic pensionat) 

2 și 5 sept.2016 

1. depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) (cadre didactice cu definitivat 

titularizate pe art.253 sau în urma CNU 2016) care solicită detaşare la cerere în baza punctajului și a candidaților care 

nu au depus dosare în etapele anterioare  

5 sept.2016 

1. desfăşurarea probei scrise în cadrul testării/concursului local la nivel de ISMB 

2. atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și transmiterea situației la 

inspectoratele școlare; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate 

5-6 sept.2016 1. desfăşurarea interviului în cadrul testării 

6 sept.2016 

1. afișarea punctajelor la inspectoratele școlare la detașare la cerere prin concurs specific și depunerea contestațiilor la 

punctaje la inspectoratele școlare 

2. afişarea rezultatelor la testarea/concursul local la nivel de ISMB 

6-7 sept.2016 1. depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora la testarea/concursul local la nivel de ISMB 

7 sept.2016 

1. soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la inspectoratele școlare la detașare la cerere prin concurs 

specific 

2. afişarea rezultatelor finale la testarea locală la nivel de ISMB 

8 sept.2016 

1. afişarea rezultatelor finale la concursul local la nivel de ISMB 

2. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie  

3. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie (se repartizează și detașările la cerere 

în baza art.84 alin. (13) și candidați cu note 2013-2010 în a doua specializare) 

4. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate  

9 sept.2016 

1. repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie (se repartizează și candidații calificați și 

necalificați de la concursul/testarea locală ISMB) 

2. ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie  (se 

repartizează și cadre didactice calificate în plata cu ora pe maxim 60 zile și cadre didactice fără studii corespunzătoare 

postului pe maxim 30 zile) 

31 aug-07 sept.2016 

1. detașări în interesul învățământului pentru cadre didactice titulare anterior anului 2016 sau repartizate pe posturi 

publicate pentru perioadă nedeterminată anterior anului 2016, care au promovat definitivatul în sesiunea 2016 (fără 

comisie paritară ISMB și aviz MENCȘ) 

 


