14. Detaşarea la cerere:
a) depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice
titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2018—2019
Perioada: 3—12 aprilie 2018
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi
cadrelor didactice a acordului de prindpiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul
şcolar 2018—2019;
Termen: 2 mai 2018
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în
acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs
specific;
Perioadele: 20 aprilie — 3 mai 2018; 2—4 mai 2018 pentru continuitate la detaşarea la cerere
NOTĂ:
În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în
perioada 20 aprilie — 3 mai 2018, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin
concurs specific, până la data de 1 august 2018.
d) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 23 aprilie — 4 mai 2018
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 7—8 mai 2018
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
Perioada: 8—9 mai 2018
g) soluţionarea contestaţiilor;
Termen: 10 mai 2018
h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului, de către comisia stabilită la
nivelul inspectoratului şcolar;
Perioada: 10 mai — 29 iunie 2018
i) repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
(i) detaşare la cerere prin continuitate;
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(ii) detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 21 august 2018
(iii) detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
(iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării
detaşărilor la cerere.
Termen: 22 august 2018
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