
GRAFICUL ȘEDINȚELOR PUBLICE DE REPARTIZARE – AUGUST – SEPTEMBRIE 2015 

Data Activitatea 

27 IULIE   Repartizarea cadrelor didactice participante la 
concursul de titularizare, sesiunea 2015 care au 
obținut medie de repartizare mai mare de 7 ( 
șapte)* pentru angajare pe perioadă nedeterminată 
*candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la 
inspecția la clasă/proba practică cît și la proba scrisă  

24 AUGUST  Detașare la cerere prin continuitate 
Detașare la cerere prin concurs sau concurs specific 
(pe bază de punctaj) 

25 AUGUST  Repartizarea cadrelor didactice participante la 
concursul de titularizare, sesiunea 2015 care au 
obținut medie de repartizare mai mare de 5 (cinci)* 
pentru angajare pe perioadă determinată** 
*candidații trebuie să obțină minim nota 5 atât la 
inspecția la clasă/proba practică cît și la proba scrisă 
**candidați care au susținut atat inspecția la 
clasa/proba practică cât și proba scrisă la nivelul 
județului dar și candidați care au susținut inspecția 
la clasa/proba practică la nivelul județului dar proba 
scrisă în alt județ. 

26 AUGUST Ocupare posturi – prelungire contract de muncă pe 
perioadă determinată 
Repartizarea cadrelor didactice participante la 
concursul de titularizare, sesiunea 2015 care au 
obținut cel puțin media 5, rămase nerepartizate, 
care au susținut atât inspecția la clasă/proba 
practică cât și proba scrisă în cadrul concursului din 
alt județ. 
Repartizare candidați în baza mediilor de la 
concursuri din anii 2014, 2013 (candidați care au 
susținut concurs la nivelul județului sau în alte 
județe) 
Repartizare pe a doua specializare, alta decît cea la 
care au susținut concurs, în baza mediilor din anii 
2015, 2014, 2013. 



Repartizare candidați care au renunțat la posturile 
pe care au fost repartizati in etapele anterioare 

31 AUGUST Completări de normă titulari  
Detașări la cerere 
Candidați nerepartizați sau cu normă incompletă 
Repartizare candidați repartizați după concursul 
2015/în baza rezultatelor din anii 2013, 2014 care nu 
s-au prezentat la posturi si care solicita o noua 
repartizare   
Repartizări pentru încadrare în regim de plata cu ora 
pentru personalul didactic care nu a primit aviz în 
unitatea școlară sau care au depus dosar doar la IȘJ 

9 SEPTEMBRIE Aceleași activități ca și cele derulate în 31 august 
Repartizare candidați repartizați în etapele 
anterioare dar au  normă incompletă, în vederea 
completării normei cu ore în învățământul gimnazial 
conform art. 8 alin (3) din Metodologie 
Repartizare personal rămas nerepartizat 
Detașări la cerere cadre didactice titularizate în 
urma concursului din anul 2015 
Repartizare in baza mediilor din 2012, notelor din 
2011, 2010, 2009 

10 septembrie Repartizare candidați rămași nerepartizați 
Repartizare candidați repartizați în etapele 
anterioare dar au  normă incompletă, în vederea 
completării normei cu ore în învățământul gimnazial 
conform art. 8 alin (3) din Metodologie 
Detașări la cerere cadre didactice titularizate în 
urma concursului din anul 2015 
Repartizare in baza mediilor din 2012, notelor din 
2011, 2010, 2009 
Repartizare candidați cu studii corespunzătoare 
postului, participanți la concursul din data de 4 
septembrie care au obținut cel puțin media de 
repartizare 5 (cinci) 
Repartizare candidați fără studii corespunzătoare 
postului, participanți la testarea din data de 3 



septembrie care au obținut cel puțin media de 
repartizare 5 (cinci) 

 


