
IN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT 

EXAMENUL DE TITULARIZARE, 2013 

 

Conform Calendarului de mobilitate, în Centrele de concurs se vor derula 

următoarele etape: 

9 august 2013: 

Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de 

concurs/unitate deînvăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (8), în 

ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în 

vederea angajării pe perioada nedeterminată: 

 

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de 

învăţământ, a candidaţilor careau obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 56 

alin. (8), în ordinea descrescătoare a mediilor, peposturile didactice/catedrele vacante 

publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată 

 

 

12 august 2013: 

b) repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 

(şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru 

angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de 

concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în 

profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au 

susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în 

ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

14 august 2013: 

Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de 

concurs/unitate de 

învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la 

concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordinea descrescătoare a 

mediilor, pe posturile  didactice/catedrelevacante/rezervate publicate pentru angajare 

pe perioadă determinată: 

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de 

învăţământ, a candidaţilor careau obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din 

sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordineadescrescătoare a mediilor, pe 

posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării 

peperioadă determinată. 

 

Notă: Informaţii suplimentare legate de ora de începere a şedinţelor publice se 

pot obţine la Centrele de Examen. 



ÎN ATENŢIA: 

 

1. CADRELOR DIDACTICE TITULARE 

2. CANDIDAŢILOR CARE AU PRIMIT CONTINUITATE 

3. CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT CONCURS DE 

TITULARIZARE ÎN SESIUNEA 2012, 2011 SAU 2010 

 

16 august 2013: 

 

Publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

completeşi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi 

nerepartizaţi. 

 

 

16-20 august 2013: 

 

Înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele 

solicitate înacestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în 

interesul învăţământuluipentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, 

respectiv detaşare la cerere prin concurssau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază 

de prelungirea contractului individual de muncăpe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a 

celor care solicită angajare pe perioadă determinată înbaza mediilor/notelor de la concursul din 

sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010. 

 

27 august 2013: 

h) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare 

în interesulînvăţământului pentru restrângere nesoluţionată; 

i) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere; 

j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au 

obţinut celpuţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul 

organizat pentru ocupareaposturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, sesiunea 2013; 

k) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în 

ordineadescrescătoare a punctajelor; 

l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a 

soluţionăriidetaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă 

determinată pentru anul şcolarurmător. 

 

28-29 august 2013: 

Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi 

dupăconcursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 

(cinci) şi caresolicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din 

sesiunea 2012 şi/sau laconcursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor. 


