Precizări referitoare la repartizarea candidaților participanți la concursul
național, sesiunea 2019, pe posturi didactice/ catedre vacante în perioada 31
iulie- 1 august 2019
(Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar
2019-2020, anexa la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare)
I. Repartizarea candidaților va avea loc în ședintă publică, organizată în sala de ședinte a I.S.J. Olt, pentru toate
disciplinele de concurs, începând cu ora 1000, atât in data de 31 iulie 2019 cât și în data de 1 august 2019.
Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, utilizând obligatoriu aplicația
„TITULARIZARE 2019”.
Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs,
conform art. 62 alin. (8), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante din lista afişată pentru concurs, cu
respectarea condiţiilor Metodologiei-cadru. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art.
63. În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în
procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura
notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului
eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau
printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
II. Repartizarea candidaților în data de 31 iulie 2019
In data de 31 iulie 2019 se realizează repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7(șapte), calculată
conform prevederilor art.62 alin.(8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catcdre vacante
publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au
susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă,
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs. Situaţiile excepţionale
se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante, 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
înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice
vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost
repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată pot beneficia de detaşare în
interesul învăţământului sau de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după
repartizare, până la data începerii cursurilor, precum şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la
nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
"Art. 62 alin. (8) Pentru angajarea pe perioada 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 2019, pe
parcursul anului școlar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba
scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4."
III. Repartizarea candidaților în data de 1 august 2019
La ședințele de repartizare organizate de I.S.J. Olt din data dc 1 august 2019 posturile didactice /catedrele vacante se
ocupă in ordine, astfel:
1. cadre didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe
perioadă determinată sau nedeterminată, prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate ori prin detaşare în interesul
învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, în următoarea ordine:
- în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
- la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
- la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor alin. (2), în ordinea descrescătoare a punctajului;
- la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor alin. (2), în ordinea descrescătoare a punctajului;
- în alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (2), în ordinea descrescătoare a punctajului.
La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei
şcolare, au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de
numire/transfer/repartizare în învăţământ.
2. cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs sau cadre didactice debutante din
învățământul preuniversitar de stat și particular, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs începând cu 1 septembrie 2013 sau
în baza prevederilor art.253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2015, 2016, 2017 sau
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2018, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, care au obţinut media de
repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8), pe posturi didactice/catedre
vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, 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, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi cu respectarea condiţiilor prezentei
Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale,
În cadrul acestei etape, cadrele didactice titulare pot opta și pentru ocuparea de catedre vacante constituite în 2-3 unități
de învățământ și/sau din 2-3 discipline. Astfel se pot face asocieri între datele unui candidat și 2-3 catedre vacante incomplete,
fără a depăși 20 de ore pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practică/maiștri instructori. În situația
repartizării pe o catedră vacantă constituită din 2-3 discipline, disciplina/disciplinele cu pondrea cea mai mare de ore în catedră
trbuie să fie în concordanță cu disciplina de concurs.
Art. 63 (1) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:
a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se recrutează, se selectează, se
pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar
situate în medii dezavantajate;
b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;
d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;
e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;
f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;
g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare
obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
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