
 

 
 

 
 
 

Programul repartizărilor  candidatilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 26 iulie 2018 

 

Data: 26.07.2018 

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

 

Repartizarea va avea următoarea ordine, conform Anexei la ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.5485/13.11.2017 
 

Repartizarea candidaţilor în data de 26 iulie 2018 

 
1. La şedinţele de repartizare din data de 26 iulie 2018  participă:  

A. cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate  nu a fost soluţionată prin transfer, la 

nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, conform art. 48 alin. (1) din Metodologie, 

precum şi cadrele didactice care au intrat în restrângere de activitate după etapa de soluţionare a 

restrângerilor de activitate, care au depus cereri în vederea soluţionării restrângerii de activitate  

prin detaşare în interesul învăţământului, până la data de 23 iulie 2018; 

B. cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs , care au 

participat la concursul naţional – sesiunea 2018 şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), 

calculată conform art. 53 alin.(8)  din Metodologie, la nivelul judeţului în care au susţinut proba 

practică sau inspecţia specială la clasă în prof ilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut 

proba scrisă , ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe 

discipline de concurs, cu respectarea condiţii lor prevăzute la art. 66 alin. (4) - (7) din Metodologie. 

 

2. În data de 26 iulie 2018 , posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă în ordine , astfel: 

 

2.1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, ca urmare a soluţionării cererilor de 

detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată , înregistrate la 

nivelul inspectoratului şcolar până la data de 23 iulie 2018 . în următoarea ordine:  

a) în cadrul unităţii/unităţilor de învăţământ în care cadrul didactic este titular, în ordinea 

descrescătoare a punctajului;  

b) la nivelul consorţiului şcolar, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului;  

c) la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului;  



 

 
 

 
 
 

d) la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea descrescătoare a 

punctajului;  

e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, 

în ordinea descrescătoare a punctajului.  

Notă: 

La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a soluţionării cererilor de detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, în situaţiile prevăzute la punctul 2.1. lit. b) -e), 
au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform 
documentului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.  
 

2.2. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante   de catre cadrele didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar anterior înscrierii la concurs , care au participat la concursul naţional – sesiunea 2018 şi au 

obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform art. 53 alin.(8)  din Metodologie, la nivelul 

judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de 

judeţul în care au susţinut proba scrisă , ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de repartizare, pe discipline de concurs, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 66 alin. (4) - (7) din 

Metodologie. 
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CRT 
DISCIPLINA PROGRAMARE 

1.  

- cadrele didactice titulare a căror restrângere de 

activitate nu a fost soluţionată prin transfer- 
toate disciplinele 

ORA 10.00 

2.  

- cadrele didactice titulare în învăţământul 
preuniversitar anterior înscrierii la concurs , 
care au participat la concursul naţional – sesiunea 
2018 şi au obţinut media de repartizare minimum 7 
(şapte), calculată conform art. 53 alin.(8) din 

Metodologie- toate disciplinele 

ORA 10.30 

 

NOTĂ: Candidaţii vor fi prezenţi cu cel puţin treizeci de minute înainte de ora afişată. 

     

 

   COMISIA DE MOBILITATE     


