
PARTICIPA TOATE DISCIPLINELE ORA / 
(Observatii)

I - Art. 94 alin. (4) lit. a) - cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de 
activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru 
restrângere de activitate nesoluţionată;

II - Art. 94 alin. (4) lit. b) - cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică 
incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;

III - Art. 94 alin. (4) lit. c) - cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, 
conform Metodologiei;

10:30-11:00
(detaşare la 

cerere-puctaj)

Art. 90 alin. (1) lit. a) a) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la 
concursul din sesiunea 2015, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba 
practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în 
alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în 
profilul postului;

11:00-13:30
(candidati 

concurs in judet 
2015 - in 

specialitate)

Art. 90 alin. (1) lit. b) Soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor 
individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic 
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform 
prevederilor art. 60 şi art. 85 din Metodologie.

13:30-14:00
(prelungire c.i.m. - 

cu acord)

Art. 90 alin. (1) lit. c) : candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, cu media de repartizare 
minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, 
cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu 
respectarea prezentei Metodologii;

(nu avem cazuri)

Art. 90 alin. (1) lit. d) - candidaţi care au participat la concursuri de titularizare 
din 2014 şi/sau 2013 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită 
postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci);

14:00-16:00
(candidati 

concurs in judet 
2014, 2013 - in 
specialitate)

Art. 90 alin. (1) lit. e) - candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 
în alte judeţe şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de repartizare;
Art. 90 alin. (1) lit. f) - candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului în judeţul/municipiul Bucureşti şi proba practică/orală în profilul 
postului conform art. 89 alin. (4);

Art. 90 alin. (1) lit. g) - candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2015, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului în alte judeţe şi proba practică/orală în profilul postului 
conform art. 89 alin. (4);

Art. 90 alin. (1) lit. h) - candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 
în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 
5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau iulie 2013 şi proba practică/orală în 
profilul postului conform art. 89 alin. (4);

Art. 90 alin. (1) lit. i) - candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în 
alte judeţe şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau 
iulie 2015 şi proba practică/orală în profilul conform art. 89 alin. (3);
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IV - Art. 94 alin. (4) lit. d) - candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi 
nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90 in urmatoarea ordine :

10:00-10:30
(restrângerea de 

activitate 
nesoluţionată, 
completarea 

normei didactice)

16:00-16:30
(candidati inscrisi 

in alte judete 
2014, 2013 si/sau 
in judet care au 
sustinut proba 

practica in 
20.08.2015)



Art. 90 alin. (1) lit. j) - candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care 
au participat la concursul din sesiunea 2015 în judeţul/municipiul Bucureşti în 
care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 
conform art. 61 alin. (9);

16:30-17:30
(candidati 

concurs in judet 
2015 - a doua 
specializare)

Art. 90 alin. (1) lit. k) - candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care 
au participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 în 
judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au 
obţinut cel puţin media 5 (cinci);

17:30-18:30
(candidati 

concurs in judet 
2015 - a doua 
specializare)

Art. 90 alin. (1) lit. l) - absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat concursul din sesiunea 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în 
judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 
modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor;
Art. 90 alin. (1) lit. m) - absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în 
judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 
modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor;

Art. 90 alin. (1) lit. n) - candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din 
sesiunea 2015 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9);

Art. 90 alin. (1) lit. o) - candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de 
titularizare din 2014 şi/sau 2013 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci);

Art. 90 alin. (1) lit. p) - absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursul din sesiunea 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în alte 
judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

Art. 90 alin. (1) lit. q) - absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri de titularizare din 2014 şi/sau 2013 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci),  în alte judeţe şi 
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, 
educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.

Art. 90 alin. (1) lit. r) - candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost 
repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

V - Art. 94 alin. (4) lit. e) - candidați repartizați după concursul din sesiunea 2015 
şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 
2014, 2013 şi/sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi 
didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
VI - Art. 94 alin. (4) lit. f) - personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas 
neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
VII - Art. 94 alin. (4) lit. g) - 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 plata cu ora, rămaşi 
neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;
VIII - Art. 94 alin. (4) lit. 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;
IX - Art. 94 alin. (4) lit. i) - personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de 
pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

19:30

18:30-19:30


