INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

COMUNICAT DE PRESĂ
Sedinte publice in intervalul 19 august – 24 august
1. Sedinta din data de 19 august se va desfasura in sala mare de sedinte a ISJ Vrancea incepand
cu ora 10.00 cu urmatoarea ordine a activităților:
1) Solutionarea in sedinta publica a cererilor de completare a normei didactice si de
detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
2) Repartizarea, in sedinta publica, a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere prin
continuitatesi detasarea la cerere in ordinea descrescatoare a mediilor - numai in baza
notelor obtinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2015 si/sau 2014;
3) Repartizarea pe posturile didactice/ catedrelor vacante/rezervate prin detasare la cerere
a cadrelor didactice titulare, anterior concursului, participante la concursul de
titularizare din 20 iulie 2016;
4) Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate, la nivelul
inspectoratului scolar inspectoratului, a candidatilor cu media de repartizare minimum
7 (sapte) la concursul de titularizare 20 iulie 2016, conform art. 61 alin. (9) din
Metodologie – toate specializarile, mai putin invatatori si educatori.

OBS. Intervalele orare si intrarea disciplinelor in sedinta, precum si posturile disponibile
vor fi afisate pe site-ul ISJ in data de 18 august dupa ora 18.
2. Sedinta din data de 22 august va desfasura in sala mare de sedinte a ISJ Vrancea incepand
cu ora 10.00 cu urmatoarea ordine a activităților:
1. Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate, la nivelul
inspectoratului scolar inspectoratului, a candidatilor cu media de repartizare
minimum 7 (sapte) la concursul de titularizare din 20 iulie 2016, conform art. 61
alin. (9) din Metodologie – invatatori si educatori;
3. Sedinta din data de 24 august va desfasura in sala mare de sedinte a ISJ Vrancea incepand cu
ora 10.00 cu urmatoarea ordine a activităților:
1. Repartizarea, in sedinta publica, a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere prin
concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;
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