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(Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar
2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017 și din nota M.E.N. nr. 32815/19.06.2018)
I. Repartizarea candidaților va avea loc în ședință publică, organizată în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt, pentru toate
disciplinele de concurs, începând cu ora 1000, atât în data de 25 iulie 2018 cât și în data de 26 iulie 2018.
Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, utilizând obligatoriu
aplicaţia „TITULARIZARE 2018”.
Condiţii de repartizare:
-datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
-se va realiza corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat:
-repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare;
-pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală
candidaţii trebuie să fi promovat această probă;
-pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să
posede atestatele/avizele necesare, depuse ia dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioadele de înscriere şi validare a
fişelor, conform Calendarului; excepţie fac avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ care pot fi prezentate şi în
timpul şedinţelor de repartizare; alte situaţii excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale;
-este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţele publice sau a persoanelor împuternicite prin procură
notarială în original de către candidaţi; în cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la
şedinţele de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
II. Repartizarea candidaţilor în data de 25 iulie 2018
În data de 25 iulie 2018 se realizează repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7(şapte),
calculată conform prevederilor art.53 alin.(8) din metodologie, pe posturi didactice/catcdre vacante publicate
pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au
susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba
scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs. .Lista
cuprinzând candidaţii ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, se face
publică, prin afişare la sediul I.Ș.J Olt, doar în ziua repartizării, 25 iulie 2018.
”Art. 53(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la
proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la
clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului şcolar
2017-2018, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la
proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.”
III. Repartizarea candidaţilor în data de 26 iulie 2018
1. La şedinţele de repartizare organizate de I.Ș.J. Olt din data dc 26 iulie 2018 participă:
a) cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer, la nivelul localităţii şi
al judeţului, conform art. 48 alin.(1) din Metodologie, precum şi cadrele didactice care au intrat în restrângere de activitate
după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, care au depus cereri în vederea soluţionării restrângerii de
activitate prin detaşare în interesul învăţământului, până Ia data de 23 iulie 2018;
b) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la
concursul naţional şi au obţinut media de repartizare minimum 7(şapte), calculată conform art.53 alin.(8) din Metodologie,
Ia nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul
în care au susţinut proba scrisă, ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline
de concurs, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.66 alin.(4)-(7) din Metodologie şi a celor prevăzute Ia punctul I.
2. În data de 26 iulie 2018, posturile didactice /catedrele vacante/rezervate se ocupă în ordine, astfel;
2.1. Ocuparea posturilor didaclice'catedrelor vacante/rezervate, ca urmare a soluţionării cererilor de detaşare în interesul
învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată, înregistrate la nivelul I.Ș.J. Olt până la data de 23 iulie 2018,
în următoarea ordine:
a)în cadrul unităţii/unităţilor de învăţământ în care cadrul didactic este titular, în ordinea descrescătoare a
punctajului;
b)la nivelul consorţiului şcolar, cu respectarea prevederilor punctului 2.2., în ordinea descrescătoare a punctajului;
c)la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor punctului 2.2., în ordinea descrescătoarea punctajului;
d)la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor punctului 2.2., în ordinea descrescătoare a punctajului;
e)soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor punctului 2.2., în
ordinea descrescătoarea punctajului
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 Condiții de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în vederea soluţionării cererilor de detaşare în
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată:
-datele cadrelor didactice trebuie să existe în sistemul informatic;
-pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare, cadrele didactice trebuie
să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere până la data de 23 iulie 2018 şi marcate
corespunzător şi în fişa de înscriere a cadrului didactic.
- pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală cadrele didactice trebuie să fi
obţinut minimum nota 5(cinci)/califîcativul „admis” în urma evaluării acestor probe într- una din etapele mobilităţii
derulate până la data de 23 iulie 2018;
-este obligatorie prezenţa cadrelor didactice la şedinţa publică de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin
procură notarială în original de către cadrele didactice.
2.2. La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a soluţionării cererilor de detaşare în interesul
învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, în situaţiile prevăzute la punctul 2.1.lit.b)-e), au prioritate cadrele
didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform documentului de
numire/transfer/repartizare în învăţământ.
2.3. Repartizarea cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat
la concursul naţional şi au obţinut media de repartizare minimum 7(şapte), calculată conform art.53 alin.(8) din Metodologie
cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.66 alin.(4)-(7) din Metodologie şi a celor prevăzute la punctul I, pe posturi
didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora. În cadrul acestei etape, cadrele didactice titulare pot opta şi
pentru ocuparea de catedre vacante constituite în 2-3 unităţi de învăţământ şi/sau din 2-3 discipline. Astfel, se pot face
asocieri între datele unui candidat şi 2-3 catedre vacante incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori, respectiv 24
de ore pentru profesori de instruire practică/maiştri instructori. În situaţia repartizării pe o catedră vacantă constituită
din 2-3 discipline, disciplina/disciplinele cu ponderea cea mai mare de ore în catedră trebuie să fie în concordanţă cu
disciplina de concurs.
Listele cuprinzând cadrele didactice titulare ierarhizate în ordinea descrescătoare a mediilor de
repartizare/punctajelor, pe discipline de concurs, se fac publice, prin afişare la sediul I.Ș.J. Olt, doar în ziua repartizării, 26
iulie 2018.
”Art. 66, alin.(4)-(7)
(4) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate,
renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la
o altă repartizare numai după repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata
cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu menţiunea „contract M.E.N.”, se ocupă
cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul
Educaţiei Naţionale. Aceste posturi didactice/catedre îşi păstrează menţiunea şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, în situaţia în care absolvenţii instituţiilor de
învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale obţin minimum media la
concurs, 5 (cinci) conform art. 53 alin. (9); situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidaţii
trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită
atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în
perioada de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile unităţilor de
învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ
care pot fi prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare.
(7) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ
particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.”
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