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Graficul de organizare și desfășurare a concursului pentru personalul 

didactic calificat: 

 
Activitatea Perioada 

Preluarea dosarelor de înscriere la concurs 17-18 septembrie 2018 

Verificarea și validarea dosarelor de înscriere la concurs 
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 

Afișarea graficului de desfășurare a probe lor practice/orale în profilul 

postului și a inspecțiilor speciale la clasă 

 
 18 septembrie 2018 

Desfășurarea inspecțiilor la clasă, a probelor practice/orale in proflul 
postului 

Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei scrise 

 

 19 septembrie 2018 

         Ora 1000 

Desfășurarea probei scrise  20 septembrie 2018 
          Ora 900 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă  20 septembrie 2018 

Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele obținute la proba 
scrisă 

   20 septembrie 2018 

Soluționarea contestațiilor  

 

 
 

 20 septembrie 2018 

Validarea rezultatelor finale de către consiliul de administrație a1 unității de 
învățământ 

Afișarea rezultatelor finale 

Repartizarea  pe posturi  a candidaților  care au  obținut  cel  puțin  media  5 
(cinci), conform art. 4 alin (4) din Metodologie,  în ordinea descrescătoare a 

mediilor 

Emiterea deciziilor de numire pe post și încheierea contractelor individuale 
de muncă pe perioadă determinată 

Comunicarea la I.Ș.J. Timiș a repartizărilor candidaților pe posturi  21 septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Graficul de organizare  și desfășurare  a  testării  pentru  personalul      

didactic necalificat (Testarea personalului didactic/ studii corespunzătoare postului, se organizează 

numai în cazul în care posturile nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat) 

 

 

Activitatea Perioada 

Preluarea dosarelor de înscriere 1a concurs 17-18 septembrie 2018 

Verificarea și validarea dosarelor de înscriere la concurs 18 septembrie 2018 

Desfășurarea probei scrise 20 septembrie 2018 
        Ora 900 

Desfășurarea interviului 20 septembrie 2018 
        Ora 1400 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 20 septembrie 2018 

Depunerea eventualelor contestații cu privire 1a rezultatele obținute la 
proba scrisă respectiv cu privire la organizarea și desfășuiarea 

interviului 

 

20 septembrie 2018 

Soluționarea contestațiilor  

 
 

20 septembrie 2018 

Validarea rezultatelor finale de către consiliul de adrninistrație a1 
unității de învățământ 

Repartizarea pe posturi a candidaților 

Afișarea rezultatelor finale 

Emiterea deciziilor de numire pe post și încheierea contractelor 
individuale de muncă pe perioadă determinată 

Comunicarea la I.Ș.J.Timiș a repartizării pe posturi 21 septembrie 2018 

 


