
I.S.J. DAMBOVITA   

GRAFICUL ORIENTATIV AL SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE  
24.08.2015 

   

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 24.08.2015 VA AVEA LOC LA SEDIUL I.S.J. DAMBOVITA. 
CANDIDATII SE VOR PREZENTA AVAND ASUPRA LOR C.I./B.I. SAU PROCURA DUPA CAZ. 
   

ETAPA Nr. 
Candidati ORA 

Soluționarea în ședință publică, a cererilor de 
completare a normei didactice 17 9:00 - 10:30 

Soluționarea în ședință publică, a cererilor de 
detașare în interesul învățământului pentru 
restrângere nesoluționată 

3 10:30 - 11:00 

Soluționarea, în ședință publică, a cererilor de 
continuitate pentru detașare la cerere  - 

11:00 - 11:30 
Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor 
didactice titulare prin detașare la cerere, care au 
obținut cel puțin media 5 (cinci), în ordinea 
descrescătoare a mediilor obținute la concursul 
organizat pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante în unitățile de 
învățământ preuniversitar, sesiunea 2015 

2 

Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor 
didactice titulare prin detașare la cerere, în 
ordinea descrescătoare a punctajelor 

55 11:30 - 14:00 

   
Inspector școlar   

Managementul Resurselor Umane   
Prof. Victor ILIE   

 

 

 

 

 



 

I.S.J. DAMBOVITA   
GRAFICUL ORIENTATIV AL SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE 

 25.08.2015 – Candidati cu note din 2015 
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 25.08.2015 VA AVEA LOC LA SEDIUL I.S.J. DAMBOVITA. 
CANDIDATII SE VOR PREZENTA AVAND ASUPRA LOR C.I./B.I. SAU PROCURA DUPA CAZ. 

DISCIPLINA 
Nr. 

Candid
ati 

ORA 
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / 
ARHITECTURA) 1 

9:00 - 10:00 EDUCATIE MUZICALA 3 
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA 
INSTRUMENTALA 2 

BIOLOGIE 3 
CHIMIE 2 

10:00 - 11:30 FIZICA 4 
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 5 
MATEMATICA 22 
CULTURA CIVICA 4 

11:30 - 13:00 GEOGRAFIE 18 
ISTORIE 18 
PROTECTIA MEDIULUI 1 
ALIMENTATIE PUBLICA 2 

13:00 - 14:00 

ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) 2 
CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 1 
CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 1 
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA 8 
EDUCATIE TEHNOLOGICA 5 
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 
MECANICA 3 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 11 14:00 - 15:00 
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 20 

15:00 - 16:30 LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 14 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 59 
LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA 1 
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 3 

16:30 - 17:30 PROFESORI DOCUMENTARISTI 1 
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 2 
RELIGIE ORTODOXA 12 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE 
SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE 
DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR 

65 17:30 - 18:30 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI 
METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-
EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 

71 18:30 - 19:30 
Inspector școlar  

 

Managementul Resurselor Umane  
Prof. Victor ILIE  

 



I.S.J. DAMBOVITA  
GRAFICUL ORIENTATIV AL SEDINTEI PUBLICE DIN DATA DE  

26.08.2015 
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 26.08.2015 VA AVEA LOC LA SEDIUL I.S.J. DAMBOVITA. 
CANDIDATII SE VOR PREZENTA AVAND ASUPRA LOR C.I./B.I. SAU PROCURA DUPA CAZ. 
  

PARTICIPA TOATE DISCIPLINELE ORA 
I - 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. 

9:00-10:00 

Repartizarea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza 
mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 și/sau sesiunea 2013, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare :  

II - 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; 

10:00-10:30 

III - 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); 

10:30-14:00 

IV - 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; 

14:00-14:30 

V - 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); 

14:30-15:00 

VI - 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); 

VII - 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); 



VIII - 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); 
IX - 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); 

15:00-16:00 

X - 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); 

16:00-17:00 

XI - 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; 

17:00-19:00 

XII - 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; 
XIII - 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); 

XIV - 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); 
XV - 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; 
XVI - 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. 
XVII - 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. 19:00 

  

Inspector școlar  
Managementul Resurselor Umane  

Prof. Victor ILIE  
 


