ETAPELE LUNII SEPTEMBRIE

Depunere dosare in perioada 1 si 4 septembrie 2017
- cerere de încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la
inspectoratele școlare;
- cerere de suplinire calificată
- cerere de suplinire necalificată
- cerere de detasare prin concurs specific, inclusiv pentru cadrele didactice titularizate in 26
iulie 2017
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
Termen: 5 septembrie 2017
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 ramase
neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului
pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ; reactualizarea listei posturilor didactice
rămase vacante/rezervate; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate;
Termen: 6 septembrie 2017
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.
Termen: 11 septembrie 2017
Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
- organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului; Termen: 5 septembrie 2017
- desfăşurarea probei scrise şi afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
Desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
Afișarea punctajelor la ISJ pentru detasare a cadrelor didactice care au depus dosare pe 1 si 4
septembrie 2017
Termen: 5 septembrie 2017

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor
inspectoratului școlar, în ședință de repartizare:

rămase

vacante/rezervate,

la

nivelul

Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie;
Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie;
Repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din
Metodologie
Termen: 8 septembrie 2017

