
 

 
 

 
 

PROGRAMUL SEDINȚELOR PUBLICE  
din 26 și 29 August 2016 

 

Ședințele se vor desfășura în amfiteatrul Școlii Gimnaziale “Coresi” 
Târgovi ște - Aleea Trandafirilor, nr. 2. 

 

I. Ședin ța de repartizare pe perioad ă determinata din data de 26.08.2016, va 
incepe la ora 9:00 și va cuprinde, în ordine, urm ătoarele categorii de cadre 
didactice în conformitate cu art. 90 din Metodologi e: 
1 a) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 ( șapte)  la concursul din sesiunea 

2016, conform art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă 
pe perioadă determinată, 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, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare; 

2 b) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de 
munc ă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017; 

3 c) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci)  la concursul naţional din 
sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de 
muncă pe perioadă determinată, 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, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

4 d) candidaţi rămaşi nerepartiza ţi după concursul naţional din sesiunea 2016, 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 jude ţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

5 e) candidaţi care au participat  la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în 
jude ţul  în care solicit ă postul /catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

6 f) candidaţi care au participat  la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte 
jude ţe şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare; 

7 g) candidaţi rămaşi nerepartiza ţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului în jude ţ şi proba practic ă/oral ă în profilul 
postului conform art. 89 alin. (4) , în ordinea descrescătoare a notelor; 

8 h) candidaţi rămaşi nerepartiza ţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului în alte jude ţe şi proba practic ă/oral ă în profilul 
postului conform art. 89 alin. (4) , în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

9 i) candidaţi care au participat  la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în 
jude ţul  în care solicit ă postul/catedra vacant( ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 
(cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2015 şi/sau iulie 2014 şi proba 
practic ă/oral ă în profilul postului conform art. 89 alin. (4) , ierarhizaţi pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, 

10 j) candidaţi care au participat  la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte 
jude ţe şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 
2014 şi/sau iulie 2015 şi proba practic ă/orală în profilul conform art. 89 alin. (4) , 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 
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I. Ședin ța de repartizare pe perioad ă determinata din data de 29.08.2016, va 
incepe la ora 9:00 și va cuprinde, în ordine, urm ătoarele categorii de cadre 
didactice în conformitate cu art. 90 din Metodologi e: 

1 k) candida ţi cu a doua specializare , alta decât aceea la care au participat la concursul naţional 
din sesiunea 2016 în jude ţul în care solicit ă postul/catedra vacant( ă) şi care au obţinut cel 
puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare; 

2 l) candida ţi cu a doua specializare , alta decât aceea la care au participat la concursuri de 
titularizare din 2015 şi/sau 2014 în jude ţul în care solicit ă postul/catedra vacant( ă) şi care au 
obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de repartizare; 

3 m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori  cu a doua specializare , care au participat 
concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. 
(9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în jude ţul  în 
care solicit ă postul didactic/catedra vacant( ă) în a doua specializare: limb ă modern ă/matern ă, 
educa ţie plastic ă, educa ţie muzical ă, educa ţie fizic ă, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile 
copiilor şi elevilor ; 

4 n) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori  cu a doua specializare, care au participat la 
concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi 
pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în jude ţul  în care solicit ă 
postul didactic/catedra vacant( ă) în a doua specializare: limb ă modern ă/matern ă, educa ţie 
plastic ă, educa ţie muzical ă, educa ţie fizic ă, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi 
elevilor;  

5 o) candida ţi cu a doua specializare , alta decât aceea la care au participat la concursul naţional 
din sesiunea 2016 în alte  jude ţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. 
(9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

6 p) candidaţi cu a doua specializare , alta decât aceea la care au participat la concursuri de 
titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte  jude ţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), 
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

7 q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori  cu a doua specializare , care au participat 
la concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 
alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte 
jude ţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limb ă 
modern ă/matern ă, educa ţie plastic ă, educa ţie muzical ă, educa ţie fizic ă, religie, posturi în specialitate din 
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

8 r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori  cu a doua specializare , care au participat la 
concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi 
pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte jude ţe şi care 
solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limb ă modern ă/matern ă, educa ţie 
plastic ă, educa ţie muzical ă, educa ţie fizic ă, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi 
elevilor;  

9 s) candidați care au obținut cel pu țin media  5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013  
(minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai 
participat ulterior la alte concursuri de titulariz are sau care nu au ob ținut note sub 5  
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului  
didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor; 

10 t) candidaților care au obținut cel pu țin nota/media 7  (şapte) la concursurile de titularizare, 
sesiunile 2012, 2011 sau 2010  care nu au mai participat ulterior la alte concursu ri de 
titularizare sau care nu au ob ținut note sub 5  (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 
concursuri de titularizare în specialitatea postului  didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o 
listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 

11 u) candida ţi care au renun țat la posturile didactice/catedrele pe care au fost  repartiza ţi în 
etapele anterioare , în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 

 
Președintele Comisiei de mobilitate 
Inspector Școlar General Adjunct, 

Prof. Gabriela ISTRATE 


