Organizarea la nivelul judeţului a concursului / testării pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
1 septembrie 2016: Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul
postului ( maistrii, informatica, posturile de la Palat, posturile de la Lic. de Arte) – e
vorba de cadrele didactice calificate;

5 septembrie 2016:
Desfăşurarea probei scrise a concursului / testării
(calificati si necalificati se va desfasura la
SCOALA GIMNAZIALA “NIFON BALASESCU”
TULCEA incepand cu ora 9.
Proba scrisa a concursului pentru calificati o vor sustine doar candidatii care au luat
nota minim 5(cinci) la inspectia la clasa/ proba practica la concursul de titularizare,
sesiunea 2016 sau daca promoveaza proba practica in data de 1 septembrie 2016
5 septembrie 2016: Desfăşurarea interviului în cadrul testării ( pt necalificati) se va
desfasura dupa proba scrisa;
9 septembrie 2016: Sedinta publica
Ordinea in sedinta publica (conform Art. 102 (1), (2)):
1) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi
nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5) (ordinea din sedinta din 2
septembrie 2016);
2) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau
candidaţi angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă
în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3)
( si pe necalificat);
3) detasari de prim an (conform art. 84 alin. (13)), în ordinea descrescătoare a
punctajelor;
4) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de
repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel
judeţean, în ordinea descrescătoare a mediilor.
5) personalul didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se
află postul didactic/catedra solicitată, în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de
cel mult 60 de zile, urmând ca în această perioadă să se organizeze
concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
6) personalul didactic calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în
care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor

de departajare, în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile,
urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea
acestor posturi;
7) 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.

