OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
LUNA IULIE
31.07.2019:
- şedinţă de repartizare a candidaţilor care au obţinut minim nota 7 atât la proba scrisă cât şi la proba
practică/inspecţia la clasă la concursul de titularizare 2019, indiferent de statutul acestora, pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au
susținut proba practică/inspecția 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.
LUNA AUGUST
01.08.2019:
- şedinţă de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
- şedinţă de repartizare a candidaţilor la concursul naţional de titularizare 2019 care au obţinut minim nota 7
atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia la clasă cu statut de titulari anterior înscrierii la
concurs sau debutanţi care a promovat examenul naţional de definitivat, pe posturi didactice/catedre
vacante, complete, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susținut proba
practică/inspecția 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, cu păstrarea statutului de cadru didactic
titular;
- reactualizarea listei posturilor.
21.08.2019:
– detașarea în interesul învățământului a cadrelor didactice titulare precum şi a cadrelor didactice debutante
care au promovat examenul de definitivat sesiunea 2019 (art. 4, alin. 1, lit. o);
- reactualizarea listei posturilor.
22.08.2019:
- ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
- ocuparea posturilor pe baza acordurilor primite de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
- ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
 detașare la cerere prin continuitate pe baza notelor de la concursul de titularizare;
 detașare la cerere a cadrelor didactice titulare anterior concursului, în ordinea descrescătoare a
mediilor obținute la concursul de titularizare 2019;
- reactualizarea listei posturilor;
- repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum media 7 la concursul de titularizare 2019 în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea
contractului individual de muncă în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie în baza mediei de repartizare
minimum 7 la concursurile naţionale din 2018 şi sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi sau 2014 pentru
învăţători. În cadrul acestei şedinţe prelungirea pe baza art. 85 se va realiza numai pentru candidaţii cu media
minimum 7 la concursul de titularizare 2019 şi care îndeplinesc şi condiţiile de medie pentru anii precizaţi
anterior;
23.08.2019:
- ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
- ocuparea posturilor pe baza acordurilor primite de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
- detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
- reactualizarea listei posturilor;

26 şi 27.08.2019:
-şedinţă de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
ocuparea posturilor pe baza acordurilor primite de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 şi art. 85 din
Metodologie;
-ședință de repartizare conform art. 90 din Metodologie;
-reactualizarea listei posturilor.
28.08.2019:
- atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, titular la nivelul
unității de învățământ prin decizia directorului;
- acordarea avizului pentru angajare în regim de plata cu ora personal didactic titular în alte unităţi de
învăţământ, personal didactic asociat, personal didactic pensionat, pe baza notelor obţinute la interviu.
29.08.2019:
- ocuparea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora pentru cadrele didactice care au obținut acord în
data de 28.08.2019;
- acordarea avizului pentru angajare în regim de plata cu ora cadru didactic calificat angajat cu contract de
muncă pe perioadă determinată în aceeași unitate de învățământ.
30.08.2019:
- ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
- ocuparea posturilor pe baza acordurilor primite de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
- ședință de repartizare a candidaților conform prevederilor art. 94, alin. (7) din Metodologie;
- ședință de repartizare a candidaților conform prevederilor art. 96, alin. (3) din Metodologie.
LUNA SEPTEMBRIE
05.09.2019
- detașarea în interesul învățământului sau la cerere prin concurs specific a cadrelor didactice care au fost
numite ca titular în baza concursului de titularizare 2019 şi care s-au prezentat la post şi au încheiat contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
06.09.2019
- ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare rămase cu reducere de activitate nesoluționată prin
completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată sau prin transfer pentru soluționarea restrângerii
de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
- ocuparea posturilor pe baza acordurilor primite de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
- ședință de repartizare a candidaților conform prevederilor art. 102, alin. (1) şi (2) din Metodologie;
- ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin.(1) şi
(2) din Metodologie.
În perioada 2-9 septembrie se pot efectua şi detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor
art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de
titularizare sesiunea 2019, precum şi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4)
şi (6), care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019.

