CALENDAR
privind depunerea dosarelor la Arhiepiscopia Râmnicului în vederea obținerii
Arhiereștii Binecuvântări – avizul cultului, conf. Temei nr. 361/29.01.2019.

Etapa mobilității personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar pentru anul școlar
2019 - 2020

1

2

3

Completarea normei didactice de predare-învăţareevaluare a personalului didactic titular
Transferarea personalului didactic titular disponibilizat
prin restrângere de activitate sau prin restructurarea
reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de
învăţământ
Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul
şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor
didactice calificate angajate cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor
art. 253 din Legea Educației nr. 1/2011 cu modificările
şi completările ulterioare
Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular
Stabilirea personalului didactic pensionat care
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din
Metodologie, precum și a personalului didactic
prevăzut la art. 60 din Metodologie

Perioada de
depunere a
dosarului la ISJ
Vâlcea

Perioada de
depunere a
dosarului la
registratura
Centrului
Eparhial al
Arhiepiscopiei
Râmnicului

27 – 28 februarie
2019

18 – 20
februarie 2019

11 – 12 martie
2019

27 februarie –
01 martie 2019

2 – 4 aprilie
2019

11 – 17 aprilie
2019

8 – 9 mai
2019

15 – 19 aprilie
2019

4
Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale
de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de
repartizare minimum 7 (șapte), conf. art. 61 din
Metodologie
Ocuparea prin concurs naţional a posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar
Detașarea la cerere
5

6

7

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale
de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de
repartizare minimum 5 (cinci), conf. art. 61 și 85 din
Metodologie
Repartizarea și ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă
determinată
Detaşarea în interesul învăţământului
Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate în regim de plata cu ora
Organizarea la nivelul judeţului a concursului și testării
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
rămase vacante/rezervate

25 - 29 martie
2019

8 – 10 mai
2019

16 – 24 mai 2019
16 – 24 mai 2019
16 – 24 mai 2019

6 – 10 mai 2019

16 – 24 mai 2019
20 – 21 august
2019
29 august – 3
septembrie 2019
5 – 6 septembrie
2019

8 – 12 august
2019
15 – 19 august
2019

Notă: Termenul de eliberare pentru avizul de cult (Arhiereasca Binecuvântare) este de 7 zile
calendaristice de la data înregistrării dosarului la registratura Arhiepiscopiei Râmnicului.

