
1 

 

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE ÎN PERIOADA 

19 AUGUST 2016 – 9 SEPTEMBRIE 2016 

 

Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 

sesiunea 2016 

 

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin OMECS nr. 
5559/2015 
 
Art. 74. 

Alin. (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor 
de repartizare obţinute la concurs, conform art. 61 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor 
prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile 
art. 61 alin. (13) şi (14). În cadrul şedinţelor publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se 
exprimă în scris şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura 
solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în 
care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, 
cererea acestuia nu se soluţionează. 

 
Art. 61. 

Alin. (8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum 
nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul 
postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului 
național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se 
calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială 
la clasă)]/4.  

 
Alin. (9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 

5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin 
media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de 
definitivare în învățământ, sesiunea 2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează 
astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. 

 
Alin. (13) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor 

se face în ordine, după:  
a) domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);  
b) gradul didactic;  
c) media de departajare calculată conform anexei nr. 15;  
d) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de 
bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.  
 

Alin. (14) Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază 
de criteriul de departajare prevăzut la alin. (13) lit. c). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor 
egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România este prevăzut în anexa nr. 15. 

 
 

Art. 74  
Alin. (4) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile 
didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după 
repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata cu ora, 
conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

Alin. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care 
necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare 
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candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada 
de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. 

 
 

ȘEDINȚE PUBLICE 

 

Locul desfășurării: Inspectoratul Scolar Judetean Sălaj (sala de 
sedinte a ISJ) 

 
 

1) 19 august 2016,  

 soluționarea în ședință publică, a cererilor de completare a normei didactice, în alte 
unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru 
restrângere nesoluționată;  

 repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere 
prin continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;  

 repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul 
inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la 
concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie.  

 

2) 22 august 2016 

 repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul 
inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la 
concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie 
 

3) 24 august 2016 

 repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere 
prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor  

 

4) 26 august 2016 și 29 august 2016 

 repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul 

inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie:  

a) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, 
conform art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă 
determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială 
la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba 
practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii;  

b) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 
perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017;  

c) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 
2016, conform art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia 
specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut 
proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  

d) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, cu media de 
repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), care au susţinut atât inspecţiile 
speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;  

e) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în 
judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel 
puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare;  
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f) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte 
judeţe şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;  

g) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut 
proba scrisă în profilul postului în judeţul/municipiul Bucureşti şi proba practică/orală în 
profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a notelor;  

h) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut 
proba scrisă în profilul postului în alte judeţe şi proba practică/orală în profilul postului 
conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  
i) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în 

judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin 
nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2015 şi/sau iulie 2014 şi proba 
practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare,  

j) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe 

şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau 
iulie 2015 şi proba practică/orală în profilul conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă 
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.  

k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul 
naţional din sesiunea 2016 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra 

vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;  

l) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de 
titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra 
vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;  

m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 
conform art. 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în 
a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 
fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

n) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 
(cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în 
judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua 
specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, 
religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul 
naţional din sesiunea 2016 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform 
art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  

p) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de 
titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  

q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 

conform art. 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua 
specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, 
religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 
(cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte 
judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 
modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în 
specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

s) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 
2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu 
au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 
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(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;  

t) candidaților care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, 
sesiunile 2012, 2011 sau 2010 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 didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o 
listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.  

u) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi 
în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.  
 

 
5) 2 septembrie 2016 

 repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie  
a) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii;  

b) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma 
incompletă, conform art. 90;  

c) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi 
repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 
2013, 2012, 2011 sau 2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi 
didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;  

d) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu 
ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

e) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal 
calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim 
de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

f) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu 
cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a 
punctajului;  

g) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta 
legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.  

 

6) 8 septembrie 2016 

 repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie  

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin 

detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;  

b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea 
normei didactice, conform prezentei Metodologii;  

c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii;  

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma 
incompletă, conform art. 90;  

e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi repartizaţi în 
baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 
2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită 
o nouă repartizare, conform art. 90;  

f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas 
neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, 
angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu 
ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 
(trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

i) personalul didactic  
• repartizarea candidaților conform art. 96 alin. (2) din Metodologie  

a) candidaților repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau 
candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în 
vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);  
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b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 
repartizare, conform art. 90;  

c) candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;  

d) candidaților cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de 
titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau 
inspecţia la clasă), 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 didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a 
mediilor;  

e) candidaților cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota 7 (şapte) la concursurile 
de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, 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 didactic/catedrei solicitat(e), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.  

 

7) 9 septembrie 2016 

 repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) și (2) din Metodologie  

 
a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi 
din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5);  

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau 
candidaţi angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în 
vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);  

c) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;  

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 
5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului 
Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.  
Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum 
urmează:  

a) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic 
calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra 
solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru 
ocuparea acestor posturi;  

b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic 
calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul 
didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate 
conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări 
pentru ocuparea acestor posturi;  

c) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 
repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean 
nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a 
mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (12).  
 

NOTĂ 

  Pentru orele și repartizarea pe discipline a candidaților vom reveni cu 

precizări. 

 

 

 

COMISIA JUDEȚEANA 
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