b) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 23-24 mai 2016
c) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 30 mai - 1 iulie 2016
d) 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;
Zilele: 19 și 22 august 2016
e) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art.
90 din Metodologie;
Zilele: 26 și 29 august 2016
f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 26-30 august 2016
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele
școlare;
Perioada: 29-30 august 2016
b) 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: 31 august 2016
c) 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; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate;
Termen: 31 august 2016
d) repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie;
Termen: 2 septembrie 2016
e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Perioada: 5-9 septembrie 2016
f) 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: 5 septembrie 2016
18) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
rămase vacante/rezervate:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;
Perioada: 29-30 august 2016
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 1 septembrie 2016
c) desfăşurarea probei scrise;
Termen: 5 septembrie 2016
d) afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2016
e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea
acestora;
f) afişarea rezultatelor finale.

Perioada: 6-7 septembrie 2016
Termen: 8 septembrie 2016

19) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
rămase vacante/rezervate:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 29-30 august 2016
b) desfăşurarea probei scrise în cadrul testării;
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Termen: 5 septembrie 2016
c) desfăşurarea interviului în cadrul testării;
Perioada: 5-6 septembrie 2016
d) afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2016
e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 6-7 septembrie 2016
f) afişarea rezultatelor finale.
Termen: 7 septembrie 2016
20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință
publică:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza
punctajului și a candidaților care nu au depus dosare în etapele anterioare;
Zilele: 2 și 5 septembrie 2016
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 6 septembrie 2016
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele
Termen: 6 septembrie 2016
școlare;
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la inspectoratele
școlare;
e) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie;
f) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie;
g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 7 septembrie 2016

Termen: 8 septembrie 2016

h) repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 9 septembrie 2016
e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 8-9 septembrie 2016

Notă: În perioada 31 august-7 septembrie 2016 se pot efectua detașări în interesul învăţământului
pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016, precum şi pentru
cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare
nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014 sau 2015 prevăzute la art. 31 alin. (11) din
Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea
2016, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie. Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare,
iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
II. Transmiterea la Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice a situației statistice globale privind repartizarea
candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 23 septembrie 2016
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