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d) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer și detașare pentru cadrele didactice 

prevăzute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate și au promovat examenul național de 

definitivare în învățământ, sesiunea 2020. 

Perioada: 27-28 august 2020 

 

19) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru 

cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 

61 și 85 din Metodologie:  

a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de 

prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020-2021, în 

perioada 10-15 iunie 2020; 

Termen: 17 august 2020 

b) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor 

individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie și 

reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; 

Perioada: 25-26 august 2020 

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 26-28 august 2020 

 

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, pe perioadă determinată: 

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în 

acestea, a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la 

concursurile naţionale, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către 

comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

Perioada: 9-16 iulie 2020 

 

Notă. În mod excepțional, candidații care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 

2020-2021, în perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri în data de 17 august 2020. 

 

 

b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și 

comunicarea rezultatelor; 

Perioada: 22-23 iulie 2020 

c) repartizarea, la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, 

conform prevederilor art. 90 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; 

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 26-28 august 2020 
 

21) Atribuirea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate, în regim de plată cu ora:  

a) înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la 

inspectoratele școlare; 

Zilele: 28 și 31 august 2020 

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de 

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

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

personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare; 
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Termen: 1 septembrie 2020 

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a: 

(i) listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate;  

(ii)  listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor 

didactice/catedrelor complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a 

candidaților repartizați în etapele anterioare;  

d) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unității;  

e) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învățământ și depunerea/transmiterea acestui 

aviz la inspectoratele școlare;  

 Perioada: 1-2 septembrie 2020 

f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 2-4 septembrie 2020 
 

22)  Organizarea, la nivelul județului/municipiului București, a concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar: 

a) depunerea și înregistrarea dosarelor şi revizuirea fișelor de înscriere; 

Perioada: 26-27 august 2020 

b) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și 

comunicarea rezultatelor; 

Zilele: 28 și 31 august 2020 

c) desfășurarea probei scrise și comunicarea rezultatelor;  

Termen: 1 septembrie 2020 

d) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale. 

Perioada: 1-3 septembrie 2020 

 

23) Organizarea, la nivelul județului/municipiului București, a testării pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar: 

a) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere; 

 Perioada: 27-28 august 2020 

b) desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării și comunicarea rezultatelor; 

Perioada: 31 august-1 septembrie 2020 

c) înregistrarea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale. 

Perioada: 1-3 septembrie 2020 

 

24) Repartizarea candidaților prevăzuți la art. 84 alin. (13) care solicită detașare la cerere în baza hotărârii 

comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului școlar și a punctajului:  

a) depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților;  

Termen: 2 septembrie 2020  

b) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;  

Termen: 3 septembrie 2020 

c) înregistrarea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;  

Perioada: 3-4 septembrie 2020  

d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la sediul și pe pagina web a inspectoratelor 

școlare, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare și 

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight


