
ETAPELE VIITOARE ALE LUNII SEPTEMBRIE 

Transmiterea, la inspectorateleșcolarea listeiposturilordidactice/catedrelorocupateînregim de plata cu 

ora/cumulla unitatile de invatamantsireactualizarealisteiposturilordidacticerămasevacante/rezervate; 

   Termen: 31 august 2016  

Organizareașidesfășurareaprobelor practice/oraleînprofilulpostului; Termen: 1 septembrie 2016 

Repartizareacandidaților conform art. 94 alin. (5) dinMetodologie; Termen: 2 septembrie 2016  

Atribuireaorelorvacante/rezervateînregim de plata cu orapersonalului didactic angajat cu contract 

individual de muncăpeperioadădeterminată, prindecizie a directorilorunităților de 

învățământșitransmitereasituației la inspectorateleșcolare; 

reactualizarealisteiposturilordidacticerămasevacante/rezervate.      

  Termen: 5 septembrie 2016  

Organizarea la niveluljudeţului/municipiuluiBucureşti a concursului de ocupare a 

posturilordidactice/catedrelorrămasevacante/rezervate 

b) organizareașidesfășurareaprobelor practice/oraleînprofilulpostului; Termen: 1 septembrie 2016  

c) desfăşurareaprobeiscrise;       Termen: 5 septembrie 2016  

Organizarea la niveluljudeţului/municipiuluiBucureşti a 

testăriipentruocupareaposturilordidactice/catedrelorrămasevacante/rezervate:  

b) desfăşurareaprobeiscriseîncadrultestării; Termen: 5 septembrie 2016  

c) desfăşurareainterviuluiîncadrultestării;     Perioada: 5-6 septembrie 2016  

a) depunereaşiînregistrareadosarelorcandidaţilorprevăzuţi la art. 84 alin. (13) caresolicitădetaşare la 

cerereînbazapunctajuluiși a candidaților care nu au depusdosareînetapeleanterioare;  

         Zilele: 2 și 5 septembrie 2016  

b) afișareapunctajelor la inspectorateleșcolare;    Termen: 6 septembrie 2016  

c) depunereacontestațiilor la punctaje la inspectorateleșcolare;  Termen: 6 septembrie 2016  

d) soluționareacontestațiilor, afișareapunctajelor finale la inspectorateleșcolare;  

         Termen: 7 septembrie 2016  

e) repartizareacandidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) dinMetodologie;  

f) repartizareacandidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) dinMetodologie;  

g) reactualizarealisteiposturilordidactice/catedrelorvacante/rezervate; Termen: 8 septembrie 2016 

h) repartizareacandidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;  

i) ocupareaposturilordidactice/catedrelorrămasevacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) 

dinMetodologie;        Termen: 9 septembrie 2016 

  



Organizarea la niveluljudeţului a concursului / 

testăriipentruocupareaposturilordidactice/catedrelorrămasevacante/rezervate: 

1 septembrie 2016: Organizareașidesfășurareaprobelor practice/oraleînprofilulpostului( 

maistrii, informatica, posturile de la Palat, posturile de la Lic. de Arte) – e vorba de 

cadreledidacticecalificate;   

5 septembrie 2016: 

Desfăşurareaprobeiscrisea concursului / testării 

(calificatisinecalificati se vadesfasura la 

SCOALA GIMNAZIALA “NIFON BALASESCU” 

TULCEA incepand cu ora9. 

Probascrisa a concursuluipentrucalificatio vorsustinedoarcandidatii care au luat nota minim 

5(cinci) la inspectia la clasa/ probapracticala concursul de titularizare, sesiunea 2016 

saudacapromoveazaprobapractica in data de 1 septembrie 2016 

5 septembrie 2016: Desfăşurareainterviuluiîncadrultestării( ptnecalificati) se 

vadesfasuradupaprobascrisa;  

 

9 septembrie 2016: Sedintapublica 

Ordinea in sedinta publica (conform Art. 102 (1), (2)): 
 
1) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din 

etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5) (ordinea din sedinta din 2 septembrie 2016);  

2) 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) ( si pe necalificat);  

3) detasari de prim an (conform art. 84 alin. (13)), în ordinea descrescătoare a punctajelor;  

 

4) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, în 

ordinea descrescătoare a mediilor.  

 

5) personalul didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află 

postul didactic/catedra solicitată, în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 

de zile, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea 

acestor posturi;  

6) personalul 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, 

în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, urmând ca în această 

perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;  

 

7) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, , în 

ordinea descrescătoare a mediilor.  



SALA PALATULUI TULCEA  

2septembrie 2016, ORA 8,00 

TOATE DISCIPLINELE 

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 

 

 

 

Ordinea în sedinta publică , conform  art. 94 (5) : 

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 rămaşinerepartizaţi sau cu norma incompletă, 

conform art. 90 ( ordinea din sedinta din 26 august 2016);  

e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şicandidaţirepartizaţi 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) specialişticonsacraţi în domeniul de specialitate al curriculeişcolareşi personal calificat, 

angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu 

ora, rămaşineîncadraţi, 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 pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de 

pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.  

 

 

  



SALA PALATULUI TULCEA  

8septembrie 2016, ORA 8,00 

TOATE DISCIPLINELE 

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 
Ordinea în sedinta publică , conform  art. 94 (5) si 96 (2): 

1) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în 

interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;  

2) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei 

didactice, conform prezentei Metodologii;  

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

4) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşinerepartizaţi sau cu norma incompletă, 

conform art. 90 ( ordinea din sedinta din 26 august 2016);  

5) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şicandidaţirepartizaţi 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;  

6) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas 

neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

7) specialişticonsacraţi în domeniul de specialitate al curriculeişcolareşi personal calificat, 

angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu 

ora, rămaşineîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

8) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 

(trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

9) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de 

pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.  

10) 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;  

11) 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.  

 



SALA PALATULUI TULCEA  

9septembrie 2016, ORA 8,00 

TOATE DISCIPLINELE 

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 

 

Ordinea în sedinta publică ,(conform Art. 102 (1), (2)): 

1) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi 

nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5) (ordinea din sedinta din 2 

septembrie 2016);  

2) 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) ( si pe 

necalificat);  

3) detasari de prim an (conform art. 84 alin. (13)), în ordinea descrescătoare a punctajelor;  

4) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, în 

ordinea descrescătoare a mediilor.  

5) personalul didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află 

postul didactic/catedra solicitată, în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 

60 de zile, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru 

ocuparea acestor posturi;  

6) personalul 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, în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, urmând ca 

în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;  

7) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, , în 

ordinea descrescătoare a mediilor.  

 

 


