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ANEXA NR. 19 
la Metodologie 

C A L E N D A R U L 
 de predare 7 - 2018 

 
de predare  

2017-2018  
 
1)  de mobilitate a personalului didactic 

preuniversitar : 
Termen 9 ianuarie 2017 

 
2) Revizuirea deciziilor de 

prevederilor art. 19 alin. (4)-
1 septembrie 2017  de 

 
 

  
Termen: 27 ianuarie 2017 

 
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, 

întregire/completare a normei didactice de predare- -evaluare la nivelul uni
-(3) din Metodologie 

2017-2018: 
e la art. 48 alin. (2) din Metodologie i a cererilor de 

întregire/completare a normei didactice de predare- -evaluare la secretar  
27 ianuarie 2017 

art. 48 alin. (2) din Metodologie,  respectiv pentru întregirea normei didactice de predare- -evaluare; 
Termen: 30 ianuarie 2017 

48 alin. (2) din M  
Termen: 31 ianuarie 2017 

 
Perioada: 27 ianuarie-7 februarie 2017 

tre inspectoratul 
colar; 

Perioada: 7-17 februarie 2017 
a)  emiterea i comunicarea deciziilor . 

Perioada: 17 februarie  3 martie 2017 
 

4) 7 
7-2018

la data de 1 septembrie 2017:  
 

7 ianuarie 2017 
b) aprobarea cererilor privind  la nivelul 

;  
Perioada: 30-31 ianuarie 2017 

c)    
Termen: 1 februarie 2017  

 
legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 2017-2018, în 

1 septembrie 2017, prezentarea acestora spre 
validare consiliului   

Perioada: 2-3 februarie 2017 
 

 Perioada: 6-7 februarie 2017 
f)  

Termen: 8 februarie 2017  
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5) Completarea normei didactice de predare- -evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului 

colar: 
a) tuturor catedr ;  

Termen: 22 februarie 2017  
b)  

Perioada: 23-24 februarie 2017 
c) organizarea probelor practice/orale în profilul postului ; 

Termen: 27 februarie 2017 
d) de repartizare 

 didactice;  
Termen: 28 februarie 2017 

e)  
Perioada: 28 februarie-3 martie 2017 

 
6) 

colare ori prin  
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ; 

Termen: 2 martie 2017 
b) ivitate, începând cu data de 

1 septembrie 2017; 
Termen: 2 martie 2017 

c)  
cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer 

 
Termen: 2 martie 2017 

d) înregistrarea cadrelor didactice aflate în restrângere de 
activitate, ; 

 consilierul juridic al inspectoratului 
 

Perioada: 3-7 martie 2017 
e) a listelor cu punctajele cadrelor didactice 

 
Termen: 9 martie 2017 

f)  
Perioada: 9-10 martie 2017 

g) organizarea probelor practice/orale de profil; 
Termen: 10 martie 2017 

h)   la 
w ; 

Termen: 13 martie 2017 
i) depunerea 

activitate, pen
CMBRAE/CJRAE; 

Perioada: 13-15 martie 2017 
j) cu privire la 

acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer; 
Termen: 16 martie 2017 

k) 
 

Perioada: 16-17 martie 2017 
l) privind acordurile pentru transfer  

Termen: 20 martie 2017 
m) depunerea acordurilor 

 
Perioada: 16-21 martie 2017 

n) de repartizare; 
Termen: 22 martie 2017 

o)  
Perioada: 22-23 martie 2017 
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p)  
Termen: 24 martie 2017 

q)  
Perioada: 24-31 martie 2017 

 
7)  
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor  

Termen: 27 martie 2017 
b) 

cazul) , avizate de 
 (pentru   specifice pentru etapa de transfer);   

Termen: 27 martie 2017 
c) pretransfer prin 

 

î ; 
Perioada: 28-31 martie 2017 

d) a a listelor cu punctajele cadrelor didactice 
înscrise la etapa de pretransfer 
cadre didactice care au depus cereri de pretransfer; 

Termen: 4 aprilie 2017 
e) î  

Zilele: 4-5 aprilie 2017 
f)  de profil, sediul inspectoratului 

;  
Termen: 5 aprilie 2017 

g) 
 

Termen: 6 aprilie 2017 
h)  

t la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, 
 

Perioada: 4-7 aprilie 2017 
i) 

/acordului de principiu 
 

Perioada: 7-11 aprilie 2017 
j) depunerea acordurile/acordurile de principiu 

sonalului 
 

Perioada: 12-13 aprilie 2017 
k) ; 

Perioada: 20-24 aprilie 2017 
l) de repartizare; 

Termen: 25 aprilie 2017 
m) 

 
Perioada: 25-27 aprilie 2017 

n)  
Termen: 28 aprilie 2017 

o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 
 

Termen: 3 mai 2017 
p)  

Perioada: 28 aprilie  5 mai 2017 
 

8) 
1 cu 
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a) dosarelor de înscriere  
Perioada: 3-5 mai 2017 

b) 
 

Zilele:  mai 2017 
c) repartizarea cadrelor 

 
Termen: 9 mai 2017 

d)  
Perioada: 9-10 mai 2017 

e)  
Termen: 11 mai 2017 

f)  
Perioada: 11-12 mai 2017 

 
9) R onalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în 

, 1 septembrie 2017, în anul 
2017-2018: 

 mânt; 
Perioada: 3-4 mai 2017 

b  
Termen: 5 mai 2017 

 cadrelor 
 personalului didactic pensionat care a avut 

pensionare, 1 septembrie 2017, 2017-
2018; 

Termen: 8 mai 2017 

titular pensionat care a avut calit
1 septembrie 2017  

Termen: 10 mai 2017 
 

Termen: 10 mai 2017 
 

Termen: 11 mai 2017 
 

Perioada: 11-12 mai 2017 
 

10)  Stabilirea prelungirii 2017-2018, pentru cadrele didactice 
angajate 
baza mediei de 

6, 2015, respectiv 2014 3 pentru 
 primar , conform 

prevederilor art. 60 din Metodologie: 
a) cererilor personalului didactic angajat cu 

7-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; 
Perioada: 3-5 mai 2017 

b) 
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind 

2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; 
Perioada: 5-9 mai 2017 

c) 
principiu 2017-2018, 
conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea 
comisia de mo   

Perioada: 10-11 mai 2017 
d)  

Perioada: 11-16 mai 2017 
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11)  Ocuparea prin concurs a ul 
preuniversitar: 

a) 
 

28 aprilie 2017 
b)  

a cererilor de r 2017-2018 a personalului 
1 septembrie 

2017, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea 
2017-

2018, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de mu , conform prevederilor art. 60 
din Metodologie; 

Termen: 11 mai 2017 
c) cante/rezervate pentru concurs; 

Termen: 15 mai 2017 
d) înregistrarea dosarelor 

7, la ; 
Perioada: 16-22 mai 2017 

e)   
 

Perioada: 17-24 mai 2017 
f) 

conform graficului stabilit de 
 anterioare,  anularea înscrierii la concurs.    

Perioadele: 23-29 mai 2017; 6-10 iulie 2017  2017/ 
7  

 
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic   

 
 7 (studiilor universitare de 

masterat/ ) 

data de 12 iulie 2017 7 pot participa  pentru ocuparea 
 a 

 
 

g) A speciale la 
 

Termen: 29 mai 2017 
h)  

Perioada: 30 mai-30 iunie 2017 
i)  

Termen: 12 iulie 2017  
j)  

Termen: 18 iulie 2017 
k)  

Perioada: 18-19 iulie 2017  
l)  

Perioada: 20-24 iulie 2017 
m)   

Termen: 25 iulie 2017 
n) 

; 
Termen: 26 iulie 2017 

o) 
 

angajare  
Termen: 28 iulie 2017 
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p)  
Perioada: 26-28 iulie 2017 

 
12)  
a) înregistrarea cererilor , 

 
  

: 21 august 2017  
b)  

Termen: 22 august 2017 
c) 

concurs; 
Perioada: 21-23 august 2017 

d) ale 
acordurile acestora 

 pentru eliberarea deciziilor;  
Perioada: 21-24 august 2017 

e) 
 

Termen: 25 august 2017 
f)  

Perioada: 25-30 august 2017 
 

13) de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice  
 

a)  
Perioada: 21-22 august 2017 

b)  
Termen: 22 august 2017 

c) de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice  
. 

Termen: 28 august 2017 
 

 Începând cu data de 28 august 2017, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în 
adrele didactice titulare cu reducerea de 

 
e. 

 
14) : 
a) 

2017-2018; 
Perioada: 3-5 mai 2017 

b) 
2017-2018 ; 

Termen: 8 mai 2017 
 

c) dosarelor pentru 
continuitate la ea ;  

Perioada: 16-22 mai 2017 
 

, în perioada 
16-22 mai 2017, mai pot depune cereri de înscriere în perioada 21-22 august 
2017. 

d) 
; 

Perioada: 23-24 mai 2017 
e)  

Termen: 6 iunie 2017 
f)  

Perioada: 6-7 iunie 2017 
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g)  
Termen: 8 iunie 2017 

h)  
Perioada: 30 mai - 30 iunie 2017 

i) de repartizare
 

Termen: 28 august 2017 
j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelo  

Termen: 28 august 2017 
k) 

.  
Termen: 29 august 2017 

l)  
Perioada: 29-30 august 2017 

 
15)  7-2018, pentru cadrele didactice 

 
tar, sesiunile 2016 

2015, respectiv 2016, 2015, 2014 3 
, conform prevederilor  

a) depu

 7-2018, conform prevederilor  
Perioada: 3-5 mai 2017 

b) 
didactice, a acordului/acordului de 

7-2018, conform prevederilor ; 
Termen: 8 mai 2017 

c) înregistrarea cererilor de prelungire a duratei  în anul 
colar 2017-2018, conform prevederilor  

Perioada: 16-22 mai 2017 
 

de prelungire a duratei contractelor individuale de 
7-2018, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri în perioada 21-

22 august 2017. 
 

d) 
 

Perioada: 23-24 mai 2017 
e) repartizarea   

posturilor 

lar 2017-
 

 din Metodologie; 
Termen: 28 august 2017 

f) duratei contractelor individuale de 
-2018, conform 85 din Metodologie. 

Termen: 29 august 2017 
 

16)   didactice/catedrelor vacante/rezervate : 
a) solicitate în acestea, a 

      
2017-2018 
concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011;  

Perioada: 16-22 mai 2017 
 

 care nu au depus cereri  
2017-2018, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri în perioada 21-22 august 2017. 
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b) 
; 

Perioada: 23-24 mai 2017 
c)  

Perioada: 30 mai - 30 iunie 2017 
d) 

cu 7, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie; 
Termen: 28 august 2017 

e) 90 
din Metodologie  

Perioada: 30-31 august 2017 
f)  

Perioada: 30-31 august 2017 
 

17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor r mase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:  
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/

colare;   
Zilele:  septembrie 2017  

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul 

ora/cumul 
pensionat; 

Termen: 5 septembrie 2017 
 

actice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul 

acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic 
 reactualizarea listei posturilor 

reactualizarea list  
Termen: 6 septembrie 2017 

d  
Perioada: 6-8 septembrie 2017 

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

 
Termen: 11 septembrie 2017 

 
18) Organizarea la nivelul ului

 
a) , ; 

Zilele: 1  
b)  

Termen: 5 septembrie 2017 
c)  probei scrise  

Termen: 6 septembrie 2017 
d)  

Termen: 7 septembrie 2017 
 

19) 
 

a) înscriere; 
  

b) , a interviului   
Termen: 6 septembrie 2017 

c)  
Termen: 7 septembrie 2017 

 
20) în  de 

repartizare:  
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a) d  la cerere în baza 
punctajului  care nu au depus dosare în etapele anterioare;  

Zilele: 1 4 septembrie 2017 
b)  

Termen: 5 septembrie 2017 
c)  

Termen: 5 septembrie 2017 
d)  

Termen: 6 septembrie 2017 
e) prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie; 
f) prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie; 
g) 1)  din Metodologie; 
h) vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie; 

Termen: 8 septembrie 2017 
e  

Perioada: 8-11 septembrie 2017 
 

În perioada 31 august-8 septembrie 2017 se pot efectua  , 
conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului 

7 i pentru cadrele didactice debutante repartizate pe 
d cu 1 septembrie 2012, 

2013, 2014, 2015 sau 2016, 
în 7. Aceste  

 nu este 
ale . 

 
 

 
Termen: 29 septembrie 2017 

 


