
 

Etapa VIII-  
ȘEDINȚA DE REPARTIZARE 

- SE EFECTUEAZA LA SALA PALATULUI 

TULCEA – 

- 29 august 2018, ORA 10.30 

 
Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform 

art. 94(7) și art. 96 (3) din Metodologie: 

-  cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de 

activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul 

învăţământului pentru restrângere de activitate 

nesoluţionată;  



-  cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică 

incompletă pentru completarea normei didactice, conform 

prezentei Metodologii;  

- cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, 

conform prezentei Metodologii;  

- candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi 

nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;  

- candidați repartizați după concursul naţional din 

sesiunea 2018 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor 

obţinute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 

2014, 2013 sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au 

prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 

repartizare, conform art. 90;  

- personalul didactic de predare titular care a solicitat 

încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, 

selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);  



- 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, selectaţi în baza 

criteriilor stabilite la alin. (8);  

- personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, 

care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de 

pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);  

- personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 

3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, 

selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).  

- candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați 

în etapele anterioare cu norma didactică de predare-

învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau 

candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă 

determinată cu norma didactică incompletă, în vederea 



completării normei cu ore din învăţământul gimnazial 

conform art. 8 alin. (3); 

- candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi 

didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform 

art. 90;  

- personalului didactic angajat cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ 

pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la 

interviul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora. 

 

Art. 8 

(3) Prin excepţie, dacă norma didactică de predare-învăţare-

evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu 

contract individual pe perioadă determinată din 

învăţământul gimnazial nu se poate constitui conform 

prevederilor alin. (1) şi (2), respectiv prevederilor art. 262 

alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 



completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 

din ore de la specializarea sau specializările de bază şi 

completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 

263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform 

prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare. În învăţământul 

gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-

învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor 

angajate cu contract individual pe perioadă determinată se 

poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau 

specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la 

disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin 

adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. 

c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare. 



 

 


