Precizari privind repartizarea candidaților în ședințele publice organizate de I.S.J. Olt în perioada 20 august-8
septembrie 2020
Extras din Calendarul si Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexa la
OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare
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Candidați prevăzuți la pct. 3
personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora,
rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la art. 94, alin. (8);
 specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat,
angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora,
rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la art. 94,alin. (8);
 personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas
neîncadrat, care depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, cf. art. 94,
alin. (8);
2-3
Pct. 3 + art 94,
septembrie  personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care alin.(7,8), art.
depăşeşte cu mai mult de 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, 96, alin(3)
2020
selectat în baza criteriilor stabilite la art. 94, alin. (8);
 personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a
dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor
stabilite la art. 94, alin. (8);
 personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas
neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la art. 94, alin. (8);
 personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut.


1 septembrie
2020

legal

(Metodologie)

Cadre didactice titulare care solicită completarea normei didactice;
Cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită
completarea normei didactice;
Cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate care solicită transfer sau
detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
Art. 4, art.33,
Continuitate la suplinire cf. art. 61;
art. 46-49, art.
61, art. 74-75,
Detașare la cerere prin continuitate(în baza mediei de la concursul național 2018 sau
art. 82 alin.(6),
2019);
Detașare la cerere pe baza notei obținute la concursul național 2020(titulari din anii art. 84 alin.(1-6)
anteriori) și repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba pct. 17, alin(2)
din calendar
scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a
notelor, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în
baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85
din Metodologie;
art. 84 alin. (712) și alin. (14Detasarea la cerere prin concurs specific - punctaj (titulari din anii anteriori);
17)
Candidați prevăzuți la pct.2
Continuitate la suplinire cf. art. 85;
Candidați cu media minim 5,00 la concursul național -sesiunea 2020;
Candidați cu media minim 5,00 - concurs 2019, 2018 și/sau 2017 (listă unică);
Candidați cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul
2020, cu media minim 5,00;
Candidați cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul
Pct. 2+ art. 85+
art. 89, alin.(4)+
2019, 2018 și/sau 2017, cu media minim 5,00(listă unică);
art. 90, pct. 20,
Institutori cu a doua specializare cu media minim 5,00 la concurs 2020;
lit.c) din
Institutori cu a doua specializare cu media minim 5,00 la concurs 2019, 2018 și/sau 2017
calendar
(listă unică);
Candidați cu media minim 7,00 – concurs 2016, 2015 sau 2014 în specialitatea postului
solicitat
Institutori cu a doua specializare cu media minim 7,00 la concurs 2016, 2015 sau 2014;
Candidați repartizați în anul curent, care au renunțat la postul ocupat în etapele
anterioare prin declarație scrisă,cel târziu înaintea începerii ședinței publice.
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4 septembrie
2020

Candidați prevăzuți la pct. 4;
candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la
proba scrisă în cadrul concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean;
• în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic
de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul
didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze
concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
7-8
septembrie • în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic Pct. 4+ art. 102,
2020
de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul alin. (1,2)
didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare, urmând ca
în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
• candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de
repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, în
ordinea descrescătoare a mediilor, până la solicitarea postului/catedrei de un cadru
didactic calificat.

Categorii de participanți la ședința publică(în ordine)

Cadrul

legal

(Metodologie)



•

5.

Obs. I. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:
a) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină
personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) candidații cu domiciliul în localitatea în care se aflăpostul didactic/catedra solicitat(ă);
c) candidații care au dobândit gradul didactic I;
d) candidații care au dobândit gradul didactic II;
e) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;
f) candidații cu media de departajare cea mai mare,calculatăconform anexei nr. 15 la Metodologie;
g) candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de
bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice..
II. Pentru detașarea la cerere, în cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana care are domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
b) persoana care are domiciliul sau reședința într-o localitate din apropierea localității în care solicită postul didactic/catedra;
c) persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
d) persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic;
e) persoana al/a cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul
Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educației și Cercetării, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi
persoana al/a cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control
în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soția persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de
specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agențiile din
subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor
active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin,
în altă localitatef) gradul didactic;
f) gradul didactic;
g) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
h) dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite
profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile
prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în
învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;
i) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
j) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
k) media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
l) vechimea în învăţământ.
III. Candidaţii care nu participă la şedinţele de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care
să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.
În cadrul şedinţei de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei,
cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
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Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în
perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate
situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
IV. (art. 94, alin.(8)) Pentru departajarea personalului didactic repartizat pentru încadrarer în regim de plata cu ora în cadrul ședințelor publice, se
aplică, în ordine următoarele criterii:
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior;
c) gradul didactic;
d) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
e) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor
pedagogice.
V. În cazul în care există egalitate de medie între candidații fără studii corespunzătoare postului care au susținut testarea, prioritate la ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:
a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului
didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației și Cercetării conform legii și care au obținut cel puțin calificativul „Bine”;
b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;
c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență;
d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;
e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului;
f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de
Ministerul Educației și Cercetării, conform legii.
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