
 
 

 

 
 

Grafic de preluare a dosarelor în luna iulie 
1. Înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită completarea normei didactice (situații 

care nu au fost soluționate în ședința publică din 5 martie 2018); 

2. Înregistraea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului; 

3. Înregistrarea, în mod excepțional, a cererilor cadrelor didactice care au primit acorduri de 

principiu și nu au depus cereri pentru prelungirea duratei contractelor individuale de muncă 

în anul școlar 2018-2019, în perioada 2-4 mai 2018, conform art.81 din Metodologie; 

4. Înregistrarea, în mod excepțional, a cererilor cadrelor didactice care nu au depus cereri 

pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2018- 2019, în perioada 20 aprilie-3 

mai 2018, folosind notele din sesiunile 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, sau 2012. 

Cadrele didactice care se regăsesc în situațiile mai sus menționate, vor depune la ISJ Sălaj, la 

biroul Managementul resurselor umane, cererile corespunzătoare etapei de mobilitate, însoțite 

de documentele specificate în acestea, respectând următorul program: 

Nr. 
crt. 

Etapa de mobilitate Data în care se 
preiau lucrările 

Intervalul orar de 
preluare a dosarelor 

1. Completare normă titulari 30 iulie 2018  
 
 
 
10.00-14.00 

2. Prelungire contracte (continuități) 
conform art. 81 din Metodologie 

30 iulie 2018 

3. Repartizări în baza notelor din 
sesiunile 2017, 2016, 2015, 2014, 
2013, sau 2012 

30 iulie 2018 

4. Detașare în interesul 
învățământului pentru 
nesoluționarea restrângerii de 
activitate 

31 iulie 2018 

5. Detașare în interesul 
învățământului 

31 iulie 2018 

6. Detașare la cerere prin concurs 
specific 

31 iulie 2018 

 

Observații 

Candidații care doresc repartizare în baza notelor din ultimii șase ani, vor avea în 

vedere următoarele: 

 Pentru sesiunile din anii 2017, 2016, 2015- candidații care au obținut cel 

puțin media de repartzare 5 (cinci); 

 Pentru sesiunile 2014, 2013 sau 2012- candidații care au obținut cel puțin 

media de repartizare 7 (șapte); 

 În baza acestor note pot fi repartizați candidații care nu au mai participat 

ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 

(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în 

specialitatea postului/catedrei solicitate. 

Comisia județeană 


