
Organizarea şi desfăşurarea etapelor de repartizare pe posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate din perioada 26-29 august 2013 

 
 

 Prin prezenta vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobate 

prin O.M.E.C.T.S. nr. 6239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Calendarului 

mobilităŃii, în perioada 26-29 august 2013, se vor organiza şi desfăşura următoarele etape de 

ocupare/repartizare pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate: 

 

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin detaşare în interesul 

învăŃământului, în data de 26 august 2013; 

 

2. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate propuse pentru continuitate prin 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată de către candidaŃii 

care au cel puŃin nota/media 7.00, în data de 26 august 2013; 

 

3. Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în baza punctajului, în data de 27 august 

2013, prin detaşare la cerere prin concurs specific a cadrelor didactice titulare, în ordinea 

descrescătoare a punctajului (ŞEDINłĂ PUBLICĂ); 

 

4. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate propuse pentru continuitate prin 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-

2014, în data de 27 august 2013 (pentru candidaŃii care beneficiază de prelungirea contractului individual 

de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în baza notei/mediei minim 5,00 obŃinute la 

concursurile de titularizare din 2012 şi/sau 2011); 

 

5. Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în perioada 28-29 august 2013 

(ŞEDINłĂ PUBLICĂ), pentru angajare pe perioadă determinată, în ordine a: 

� candidaŃilor rămaşi nerepartizaŃi după concursul organizat la nivelul Centrului de concurs nr. 1 

Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul” Slobozia, sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare; 

� candidaŃilor rămaşi nerepartizaŃi după concursul organizat la nivelul centrelor de concurs din alte 

judeŃe, sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

� candidaŃilor care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în jud. IalomiŃa şi 

au obŃinut cel puŃin media/nota 5,00, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare/notelor; 

� candidaŃilor care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în alte judeŃe şi au 

obŃinut cel puŃin media/nota 5,00, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare/notelor; 

CondiŃii de repartizare: corespondenŃa între datele candidatului şi datele postului solicitat, proba 

practică/orală admisă, pentru ocuparea posturilor/catedrelor ce necesită acest lucru, atestate/avize 

suplimentare (acolo unde este cazul), dosare depuse într-una dintre perioadele 8-17 mai 2013 sau 16-20 

august 2013. 

Notă: MenŃionăm că este obligatorie prezenŃa candidaŃilor la şedinŃa publică de repartizare sau a 

persoanelor împuternicite, de către candidaŃi, prin procură notarială în original. 

 

6. Ocuparea unor posturi didactice/catedre vacante/rezervate pe perioadă determinată, care 

necesită probe practice/orale, în perioada 28-29 august 2013(ŞEDINłĂ PUBLICĂ), de către: 

� candidaŃi rămaşi nerepartizaŃi după concursul organizat la nivelul Centrului de concurs nr. 1 

Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul” Slobozia, sesiunea 2013, care au susŃinut proba scrisă în profilul 

postului în data de 30 iulie 2013 şi proba practică/orală în profilul postului în perioada 21-22 august 

2013, în ordinea descrescătoare a notelor; 



� candidaŃi rămaşi nerepartizaŃi după concursul organizat la nivelul unităŃilor de 

învăŃământ/centrelor de concurs din alte judeŃe, sesiunea 2013, care au susŃinut proba scrisă în profilul 

postului în data de 30 iulie 2013 şi proba practică/orală în profilul postului în perioada 21-22 august 

2013, în ordinea descrescătoare a notelor; 

� candidaŃi care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în judeŃul IalomiŃa şi 

au obŃinut cel puŃin nota 5,00 la proba scrisă în profilul postului din 2012 şi/sau 2011 şi proba 

practică/orală în profilul postului în perioada 21-22 august 2013, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor; 

� candidaŃi care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în alte judeŃe şi au 

obŃinut cel puŃin nota 5,00 la proba scrisă în profilul postului din 2012 şi/sau 2011 şi proba practică/orală 

în profilul postului în perioada 21-22 august 2013, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

notelor. 

CondiŃii de ocupare: proba practică/orală admisă, pentru ocuparea posturilor/catedrelor ce necesită acest 

lucru, atestate/avize suplimentare (acolo unde este cazul), dosare depuse într-una dintre perioadele 8-17 

mai 2013 sau 16-20 august 2013. 

MenŃionăm că este obligatorie prezenŃa candidaŃilor la şedinŃa publică de repartizare sau a 

persoanelor împuternicite, de către candidaŃi, prin procură notarială în original. 

 

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, în perioada 

28-29 august 2013(ŞEDINłĂ PUBLICĂ), de către: 

� candidaŃi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 

2013 în jud. IalomiŃa şi care au obŃinut cel puŃin nota 5,00, în ordinea descrescătoare a mediilor; 

� candidaŃi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile de 

titularizare din 2012 şi/sau 2011 în jud. IalomiŃa şi care au obŃinut cel puŃin nota 5,00, ierarhizaŃi pe o 

listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor; 

� absolvenŃi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursul din 2013 şi au obŃinut cel puŃin media 5,00, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor, în jud. IalomiŃa,în care solicită postul didactic/catedra în a doua specializare: 

educaŃie plastică, educaŃie muzicală, educaŃie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile 

copiilor şi elevilor; 

� absolvenŃi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursurile de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obŃinut cel puŃin media 5,00, ierarhizaŃi pe o listă 

unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor în jud. IalomiŃa, în care solicită postul didactic/catedra 

în a doua specializare: educaŃie plastică, educaŃie muzicală, educaŃie fizică, religie, posturi în specialitate 

din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 

� candidaŃi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din 2013 în 

centre de concurs din alte judeŃe şi care au obŃinut cel puŃin nota 5,00, ierarhizate pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a mediilor/notelor; 

� candidaŃi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile din 2012 

şi/sau 2011 în alte judeŃe şi care au obŃinut cel puŃin nota 5,00, ierarhizate pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor/notelor; 

� absolvenŃi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursul din 2013 şi au obŃinut cel puŃin media 5,00, ierarhizaŃi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor, în alte judeŃe şi care solicită postul didactic/catedra în a doua specializare: 

educaŃie plastică, educaŃie muzicală, educaŃie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile 

copiilor şi elevilor; 

� absolvenŃi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursurile de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obŃinut cel puŃin media 5,00, ierarhizaŃi pe o listă 

unică, în ordinea descrescătoare a notelor, în alte judeŃe şi care solicită postul didactic/catedra în a doua 

specializare: educaŃie plastică, educaŃie muzicală, educaŃie fizică, religie, posturi în specialitate din 

palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. 

CondiŃii de ocupare: proba practică/orală admisă, pentru ocuparea posturilor/catedrelor ce necesită acest 

lucru, atestate/avize suplimentare (acolo unde este cazul), dosare depuse într-una dintre perioadele 8-17 

mai 2013 sau 16-20 august 2013. 



MenŃionăm că este obligatorie prezenŃa candidaŃilor la şedinŃa publică de repartizare sau a 

persoanelor împuternicite, de către candidaŃi, prin procură notarială în original. 

 

Notă: Precizăm că în perioada prevăzută de Calendarul mobilităŃii (16-20 august 2013), nu au fost 

înregistrate cereri de detaşare în interesul învăŃământului pentru restrângere nesoluŃionată, de 

detaşare la cerere prin concurs, de continuitate la detaşare la cerere sau de completare a normei 

didactice pentru titulari. 

 

! LocaŃia şi programul repartizărilor vor fi afişate, în timp util, pe site-ul ISJ IalomiŃa şi la 

avizierul instituŃiei. 

 

!    Validarea/revalidarea fişelor de înscriere se va face în data de 26 august 2013, la I.S.J.IalomiŃa, 

în intervalul 9.00 – 16.00, pentru:  

 

� detaşare la cerere prin concurs specific; 

� angajare pe perioadă determinată în baza notelor din 2012 şi/sau 2011; 

� continuitate prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă  
            determinată în anul şcolar 2013-2014. 

 

 

 

 

 
Inspector şcolar M.R.U., 

Prof. Ileana Buzea 
 

 


