
 

Etapa VIII-  
ȘEDINȚA DE REPARTIZARE 

- SE EFECTUEAZA LA SALA PALATULUI 

TULCEA – 

- 31 august 2018, ORA 8.30 

 
- ORA 8.30: EDUCATORI, INVATATORI, LIMBI 

MATERNE  

- ORA 9.30: BIOLOGIE; MATEMATICA; 

EDUCATIE FIZICA; TEHNICE; ARTE; FIZICA; 

CHIMIE; INVATAMANT SPECIAL; 

- ORA 11:  LIMBA ROMANA; LIMBA LATINA; 

LIMBI MODERNE; RELIGIE ORTODOXA; 

ISTORIE; GEOGRAFIE; SOCIO-UMANE  



Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform 

art. 102(1), (2) și art. 103 (1) din Metodologie: 

 

Art. 102 (1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul 

şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:  

a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii 

corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele 

anterioare sau cu norma incompletă, conform art. 94 alin. 

(7);  

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma 

incompletă, conform art. 96 alin. (3);  

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au 

obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul 

organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean 

nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  



d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au 

obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 

concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel 

judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 

alin. (3), în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la 

proba scrisă.  

 

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se 

repartizează, în ordine, după cum urmează:  

a) personalului didactic cuprins în programe recunoscute de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se recrutează, se 

selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic 

pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de 

învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;  

b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 

de zile, personalului didactic calificat cu domiciliul sau 

reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra 



solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze 

concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;  

c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 

de zile, personalului 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 calculate conform anexei nr. 15, 

urmând ca în această perioadă să se organizeze 

concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;  

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au 

obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea 

organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean 

nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi 

(5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor 

de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la 

solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.  

 



Art. 103 (1) Până la începerea cursurilor, posturile 

didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate 

de personal didactic calificat cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul 

învăţământului sau la cerere, în regim de cumul/plata cu ora 

sau în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la 

nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti în condiţiile 

prezentei Metodologii, precum şi posturile 

didactice/catedrele complete sau incomplete care se 

vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

pe parcursul anului şcolar 2018-2019, pe termen scurt, de 

cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal 

didactic calificat în condiţiile prezentei Metodologii, se 

atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata 

cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi 

didactice neocupate, în ordine, personalului didactic cuprins 

în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, 



prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se 

sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de 

predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în 

medii dezavantajate, respectiv personalului didactic 

calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii 

consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În 

mod excepţional, posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea 

cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se 

atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de 

cumul/plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care 

au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe 

termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic 

fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această 

perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea 

acestor posturi. 

 


