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GRAFICUL
şedinţei publice organizată de inspectoratul şcolar pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate, vacantate în timpul anului școlar 2018/2019
MARŢI, 6 NOIEMBRIE 2018
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, sala de spectacole
Art. 103 alin. (2) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2018-2019, se
atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:
a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul
învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru
care nu au studii corespunzătoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după
derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi rămaşi
nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc
condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara
Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;
f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul
şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
(3) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2018-2019 nu pot fi ocupate la
nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (2), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ
sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local,
concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de
administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului
solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a
personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia
posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
Art. 105 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului,
şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru soluţionarea tuturor situaţiilor care pot
să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la
concursurile naţionale organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, conform prezentei Metodologii sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb
de posturi între cadre didactice angajate pe perioadă determinată, pretransfer prin schimb de posturi prin
consimţământ scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupă posturi didactice/catedre rezervate, rămase fără
post/catedră ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate,
pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi
avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a
completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ
şi a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul
comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pe parcursul anului şcolar comisia
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judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar este abilitată
să organizeze ședințe de repartizare pentru candidaţii rămaşi nerepartizaţi, să monitorizeze concursurile/testările
organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe
parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, să refacă documentele de numire/transfer/repartizare pentru
personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în
unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar.
(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea
etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în
condiţiile alin. (1), se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în prezenta Metodologie.
(3) Candidaţii repartizaţi conform alin. (1) şi (2) au obligaţia de a se prezenta la post/catedră în vederea încheierii
contractului individual de muncă/actului adițional la contractul individual de muncă, în maximum 3 (trei) zile de la
primirea deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile se revocă
repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale,
calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
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POSTUL DIDACTIC/CATEDRA
DESCHIDEREA ȘEDINȚEI PUBLICE
Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate
– ÎN ORDINEA ARIILOR CURRICULARE

NOTĂ:
• Candidaţii vor fi prezenţi în sală cu buletinul/cartea/adeverinţa de identitate.
• Opţiunea fiecărui cadru didactic prezent în şedinţa publică se exprimă în scris şi se consemnează în procesul
verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă
prezentând procura notarială în original.
• În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea
acestuia nu se soluţionează.
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