PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR PUBLICE,
privind repartizarea cadrelor didactice pe posturi/catedre rezervate/vacante pe
perioadă determinată, pentru anul școlar 2017-2018

DATA: LUNI 28 AUGUST 2017, ORA 9,00
LOC: SALA DE ȘEDINȚE A I.S.J. VRANCEA, ETAJUL I
I.
Completare de normă la nivelul inspectoratului școlar pentru
cadrele didactice titulare a căror normă a fost diminuată datorită nerealizării
planului de școlarizare la anumite unități școlare
(cadrele didactice aflate în această situație, trebuie să depună dosarele la ISJ
Vrancea în perioada 21 - 22 august).
II.
Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de
repartizare 7 (șapte) la concursul național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea
2017, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate
candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale
de muncă în anul școlar 2017-2018, în baza mediei de repartizare minimum 7
(șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2016 se/sau 2015,
respectiv 2016, 2015, 2014 și/sau 2013 pentru învățători/institutori/profesori
pentru învățământ primar, în condițiile din Metodologie.
Notă: 1. În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus
cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă
determinată în anul școlar 2017-2018, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot
depune cereri în perioada 21- 22 august 2017
2. Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută
la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la
clasă)]/4
3. Repartizarea candidaților se va realiză în ordinea
disciplinelor ce va fi afișată vineri 25 august

DATA: MARȚI 29 AUGUST 2017, ORA 9,00
LOC: SALA DE ȘEDINȚE A I.S.J. VRANCEA, ETAJUL I
I.
Repartizarea, în ședință, a cadrelor didactice titulare prin detașare la
cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Notă: 1. În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de
înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune
cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, în
perioada 21-22 august 2017
2. prin continuitate la detașare se înțelege detașarea pe un post a
unui cadru didactic cu statutul de titular anterior sesiunii din 2017, a
concursului național de titularizare și care la a obținut cel puțin nota 5 (cinci) la
scris, în cadrul concursului național de titularizare sesiunea 2017.
II. Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind
prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 20172018, conform ART. 85 din Metodologie.

DATA: MIERCURI 30 AUGUST 2017, ORA 9,00
LOC: SALA DE ȘEDINȚE A I.S.J. VRANCEA, ETAJUL I
Repartizare conform art. 90 din metodologie alin (d)-(n)
I.
Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de
repartizare minimum 5 (cinci) la concursul național din sesiunea 2017, conform
art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe
perioadă determinată, la nivelul județului în care au susținut atât proba practică
sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă, ori în alte
județe în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul
postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea
prevederilor prezentei Metodologii.;
Notă: 1. Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba
scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4
2. Repartizarea candidaților se va realiză în ordinea disciplinelor
ce va fi afișată marți 29 august, ora 16,00
II. Repartizarea candidaților nerepartizați după concursul național din
sesiunea 2017, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin.
(9), în profilul postului solicitat, care au susținut atât inspecțiile speciale la
clasă/probele practice, cât și proba scrisă în cadrul concursului în alte județe, în

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei
Metodologii;
III. Repartizarea candidaților au participat la concursuri de titularizare din
2016 și/sau 2015 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), în profilul postului
solicitat, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de
repartizare;
IV.
Repartizarea candidaților rămași nerepartizați după concursul național
din sesiunea 2017, care au susținut proba scrisă în profilul postului şi proba
practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea
descrescătoare a mediilor;
V. Repartizarea candidaților care au participat la concursuri de titularizare
din 2016 și/sau 2015 și au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în
profilul postului din iulie 2016 și/sau iulie 2015 și proba practică/orală în profilul
postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare;
VI.
Repartizarea candidaților cu a doua specializare, alta decât aceea la
care au participat la concursul național din sesiunea 2017 și care au obținut cel
puțin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a
mediilor de repartizare;
VII. Repartizarea candidaților cu a doua specializare, alta decât aceea la
care au participat la concursuri de titularizare din 2016 și/sau 2015 și care au
obținut cel puțin media 5 (cinci), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare;
VIII.
Repartizarea candidaților absolvenți ai colegiilor universitare de
institutori cu a doua specializare, care au participat concursul național din
sesiunea 2017 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9),
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare,
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă
modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie,
posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor și elevilor;
IX.
Repartizarea candidaților absolvenți ai colegiilor universitare de
institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare
din 2016 și/sau 2015 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), ierarhizați pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul
didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă,

educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate
din palatele și cluburile copiilor și elevilor;
X.
Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la
concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la
proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte
concursuri de titularizare sau care nu au obținut 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;
Notă. În mod excepțional, candidații care nu au depus cereri pentru
angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, în perioada 1622 mai 2017, mai pot depune cereri în perioada 21-22 august 2017

DATA: JOI 31 AUGUST 2017, ORA 9,00
LOC: SALA DE ȘEDINȚE A I.S.J. VRANCEA, ETAJUL I
I. Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte)
la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai
participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub
5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în
ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.
II. Repartizarea candidaților cu a doua specializare care au obținut cel
puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât
la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai
participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut 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;
III. Repartizarea candidaților absolvenți ai colegiilor universitare de
institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la
concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la
proba practică sau inspecția la clasă), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra
vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educație plastică,

educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate din palatele și
cluburile copiilor și elevilor;
IV. Repartizarea candidaților candidați cu a doua specializare care au
obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile
2013, 2012 sau 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de
titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul
următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei
solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a
notelor/mediilor;
V. Repartizarea candidaților absolvenți ai colegiilor universitare de
institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la
concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai
participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub
5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare,
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare,
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă
modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie,
posturi în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor;
VI. Repartizarea candidaților care au renunțat la posturile
didactice/catedrele pe care au fost repartizați în etapele anterioare, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare.
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