REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR
în şedinţele publice organizate de ISJ Arad pentru ocuparea posturilor didactice: august - septembrie
2016
Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar in anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMECS nr.
5559/27.10.2015
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Art. 60 Art. 85
Continuitate la suplinire - minim 7,00 + minim definitivat;
Art. 90 alin. (1)
Candidaţi cu media minim 7,00 la concursul naţional - sesiunea 2016;
Continuitate la suplinire - minim 5,00 la concurs naţional 2015; 2014;
Candidaţi cu media minim 5,00 - concurs 2016;
Candidaţi cu media minim 5,00 - concurs 2015 sau 2014 (listă unică);
Candidaţi cu media minim 5,00 - concurs 2013;
Candidaţi cu media minim 7,00-concurs 2012, 2011, 2010;
Candidaţi repartizaţi 2016 care au renunţat la postul ocupat în etapele
anterioare.
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05.09.2016

08.09.2016
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08.09.2016






Comisia județeană de mobilitate

Art. 84 alin. (6-12)

Detaşarea la cerere prin concurs specific - punctaj (titulari din anii anteriori)




31.08.2016

Art. 82-83
Art. 33
Art. 82 alin. (6)
Completarea normei didactice a titularilor;
Detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii Art. 84 alin. (2,5)
Art. 61, alin. (9)
de activitate;
Detaşare la cerere: continuitate pentru detaşare la cerere şi detaşare la
cerere pe baza notei obţinute la concurs 2016 (titulari din anii anteriori);
Candidaţi cu media minim 7,00 la concursul naţional - sesiunea 2016
(suplinire).
Detaşarea în interesul învăţământului





5

Cadrul legal (Metodoloqie)

Detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii Art. 94 alin. (5)
Art. 90 alin. (1)
de activitate;
Completarea normei didactice a titularilor;
Detaşarea la cerere prin concurs specific - punctaj (titulari din anii
anteriori);
Candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu
norma incompletă, conform art. 90;
Candidaţi repartizaţi în etapele anterioare pe baza notelor din 2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2011,2010 care nu s-au prezentat la post şi solicită o
nouă repartizare;
Titulari care solicită cumul/plata cu ora în alte unităţi;
Personal asociat care solicită cumul/plata cu ora;
Pensionari care solicită cumul/plata cu ora (care nu depăşeşte cu 3 ani
vârsta de pensionare);
Pensionari care solicită cumul/plata cu ora (care depăşeşte cu 3 ani
vârsta de pensionare).
Art. 96 alin. (2)
Categoriile de candidaţi participante la şedinţa publică din 02.09.2016
Art. 94 alin. (5)
conf. art. 94 alin. (5);
Art. 84 alin. (13)
Candidaţi care nu s-au prezentat la post şi solicită o nouă repartizare conf.
art. 90;
Detaşarea la cerere a candidaţilor titularizaţi în 2016 (art. 84 alin. (13)).
Art. 102 Art. 103
Candidaţi rămaşi nerepartizaţi sau cu normă incompletă din etapele Art. 94 alin. (5)
anterioare - conf. art. 94 alin. (5);
Art. 98 alin. (5)
Detaşarea la cerere a candidaţilor titularizaţi în 2016 (art. 84 alin. (13));
Candidaţi care au obţinut media minim 5,00 la concursul judeţean 2
sesiunea 2016 conf. art. 98 alin. (5);
Candidaţi calificaţi, neparticipanţi la concurs, pentru încadrare în regim
plata cu ora până la 60 zile - perioadă în care se organizează concursuri;
Candidaţi fără studii corespunzătoare postului care au obţinut minim
media 5,00 la testarea organizată la nivel judeţean.

