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REGULI DE REPARTIZARE A CANDIDAŢILOR ÎN ETAPA I 
TITULARIZARE LA NIVEL JUDEŢEAN 

Rapoartele cu candidaţii înscrişi, cu listele de posturi disponibile şi raportul centralizatorului privind disciplinele de 
învãţãmânt, domeniile şi specializãrile precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din 
învãţãmântul preuniversitar sunt disponibile la adresa http://www.titularizare.edu.ro/. 
 

1. Reguli generale 
Pentru a putea opta pentru posturi care necesită susţinerea examenului scris la limba maternă, candidatul trebuie 

să aibă nota la examenul scris la limba maternă minim 5 (cinci) şi nota la examenul la disciplina de concurs minim 5 (cinci). 
Pentru a putea opta pentru posturi care nu necesită susţinerea examenului scris la limba maternă, candidatul 

trebuie să aibă nota la examenul la disciplina de concurs minim 5 (cinci). 
 

2. Reguli pentru participarea la etapa I – Titularizare la nivel judeţean 
 Pentru a putea opta pentru posturi care necesită susţinerea examenului scris la limba maternă, candidatul trebuie 
să aibă media aritmetică între nota la examenul scris la limba maternă şi nota la examenul la disciplina de concurs mai 
mare sau egală ca 7 (şapte). Media va fi calculată cu precizie de 3 zecimale. 

Pentru a putea opta pentru posturi care nu necesită susţinerea examenului scris la limba maternă candidatul 
trebuie să aibă nota la examenul la disciplina de concurs mai mare sau egală ca 7 (şapte). 
 

3. Departajarea candidaţilor 
Algoritmul de repartizare ordonează întâi candidaţii după criteriile de departajare enumerate mai jos şi pentru 

fiecare candidat luat în această ordine gaseste prima opţiune încă neocupată. Criteriile de departajare sunt prezentate în 
ordinea importanţei. În caz de egalitate a doi candidaţi la toate criteriile până la criteriul numărul n, se departajează 
conform criteriului numărul n+1. Probabilistic cazul de egalitate a tuturor criteriilor are şanse foarte mici să se întâmple. 

a) Candidaţii care optează pe posturi care nu necesită susţinerea examenului scris la limba maternă sunt 
departajaţi după: 

1. Nota la examenul scris la disciplina de concurs (2 zecimale) descrescător 
2. Media de departajare (4 zecimale) descrescător 
3. Domiciliul stabil în localitatea unde se află postul vacant 

Dacă un candidat este din localitatea postului, atunci este avantajat. Altfel, daca postul este într-un sat ce 
aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Altfel, daca postul este într-un sat ce 
aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este 
avantajat. Altfel, daca postul este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de 
localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate. 
4. Soţ/soţie în învăţământ: un candidat cu soţul/soţia în învăţământ va avea prioritate faţă de un candidat 

care nu are soţul/soţia în învăţământ. 
5. Gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat) are prioritate faţă de candidaţii cu gradul 

II, faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu gradul didactic II are 
prioritate faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu definitivat are 
prioritate faţă de candidaţii fără grad. 

6. Fiu/fiică în învăţământ: un candidat cu fiul/fiica în învăţământ va avea prioritate faţă de un candidat care 
nu are fiul/fiica în învăţământ.  

7. Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondială -  “Proiect pentru învăţământul rural” .            
8. Media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), descrescător 
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b) Candidaţii care optează pe posturi care necesită susţinerea examenului scris la limba maternă sunt departajaţi 
după: 

1. Media aritmetică între nota la proba scrisă şi cea la limba maternă (calculată cu precizie de 3 zecimale), 
descrescător 

2. Media de departajare (4 zecimale) descrescător 
3. Domiciliul stabil în localitatea unde se află postul vacant 

Dacă un candidat este din localitatea postului, atunci este avantajat. Altfel, daca postul este intr-un sat ce 
apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Altfel, daca postul este intr-un sat ce 
apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este 
avantajat. Altfel, daca postul este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de 
localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate. 
4. Soţ/soţie în învăţământ: un candidat cu soţul/soţia în învăţământ va avea prioritate faţă de un candidat 

care nu are soţul/soţia în învăţământ. 
5. Gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat) are prioritate faţă de candidaţii cu gradul 

II, faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu gradul didactic II are 
prioritate faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu definitivat are 
prioritate faţă de candidaţii fără grad. 

6. Fiu/fiică în învăţământ: un candidat cu fiul/fiica în învăţământ va avea prioritate faţă de un candidat care 
nu are fiul/fiica în învăţământ. 

7. Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondială -  “Proiect pentru învăţământul rural”. 
8. Media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), descrescător 
9. Nota la examen scris de limbă maternă 

 
Observaţii: 
Nu se realizează departajare după nivelul studiilor candidatului. 
Nu se realizeaza departajare după statutul anterior al candidatului: titular sau suplinitor. 
Un candidat poate opta în acelasi timp pentru posturi care necesita şi pentru posturi care nu necesita examen scris la limba 
materna. 
El va fi departajat conform criteriilor 3.a) sau 3.b) alternativ, în funcţie de postul pe care concurează. 
 


