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1. VALIDARI GENERALE
1. Candidatii care au obtinut nota la examen sub 5 nu participa la
repartizare.
Toti candidatii trebuie sa aiba notele la probele scrise introduse în sistem.
2. Un candidat poate candida într-un singur judet în prima repartizare.
3. Proba scrisa de limba materna poate fi necesara doar pentru posturi de
nivel primar cu disciplina de incadrare EDUCATORI sau INVATATOARE.
Astfel de posturi nu necesita proba practica de limba.
4. Posturile de nivel primar care au disciplina de incadrare alta decat
EDUCATORI sau INVATATOARE nu necesita proba scrisa de limba
materna.Astfel de posturi pot necesita doar proba practica de limba.
5. Posturile de nivel gimnazial, profesional sau liceal nu necesita proba scrisa
de limba materna.Astfel de posturi pot necesita doar proba practica de
limba.
6. Un candidat se poate inscrie într-un singur judet şi trebuie sa fie introdus
o singura data în sistem.
7. In momentul repartizarii nu pot exista fise si optiuni introduse fortat. In
aceste cazuri se va considera ca:
-

fisele fortate sunt invalide, iar candidatul nu participa la
repartizare

-

optiunile fortate sunt invalide, deci nerepartizabile
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2. VALIDAREA OPTIUNILOR
2. 1 VALIDARI GENERAL VALABILE
2.1.1 O optiune este nerepartizabila – invalida pentru repartizare daca:

o nu există corespondenţă între specializarea candidatului, disciplina
de concurs şi opţiune, conform nomenclatorului MEC, cu exceptia
prevazuta la cazul 2.1.2
o codul opţiunii nu exista in lista posturilor pentru judetul respectiv
o opţiunea pentru un post cu probă eliminatorie a unui candidat care
nu susţine sau nu are calificativ “Admis” la proba eliminatorie.
o Optiunea pentru un post la nivel gimnazial sau profesional sau
liceal a unui candidat care nu are una din limbile de predare ale
postului nici ca limba de studiu, nici ca proba practica de limba, sau
a dat proba practica de limba si nu are calificativ “Admis”
o opţiunea pentru un post cu aviz de culte a unui candidat care nu
are acel aviz
o opţiunea pentru un post cu certificat de alternative a unui candidat
care nu are acel certificat
o opţiunea pentru un post cu atestat de şcoală specială a unui
candidat care nu are acel atestat
o opţiunea pentru un post care necesita atestat HIV a unui candidat
care nu are acel atestat
o opţiunea pentru un post cu probă scrisa de limbă maternă (permis
numai pentru post de nivel prima cu disciplina de incadrare
EDUCATORI sau INVATATOARE) a unui candidat care nu susţine
sau nu trece are minim 5 la acea proba

2.1.2 Un candidat care are dreptul sa candideze pentru posturi de o anumita
disciplină de incadrare pentru liceu va putea concura şi pentru posturi
de aceaşi disciplină de incadrare de gimnaziu sau şcoală profesională.

Situatia inversa nu este admisa. Un candidat care sustine examen la o disciplină
pentru gimnaziu/scoala profesionala nu poate concura şi pentru posturi de aceaşi
disciplină de liceu.
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2.2 PRIMA REPARTIZARE
2.2.1 Un candidat cu media sub 7 nu poate fi repartizat pe un post
titularizabil.

2.3 A

DOUA REPARTIZARE

2.3.1 Un candidat cu media sub 7 nu poate fi repartizat pe un post
titularizabil.
2.3.2 Validarea optiunilor se face pe baza regulilor din prima etapa a
repartizarii si a urmatoarelor reguli:
- Daca un candidat doreste numai titularizare, dar are sub 7, toate
optiunile lui sunt invalidate.
- Daca un candidat doreste numai titularizare, i se anuleaza optiunile
pentru posturi netitularizabile
- Daca un candidat doreste numai suplinire sau numai detasare, i se
invalideaza optiunile pentru posturi titularizabile.

3. CRITERII DE REPARTIZARE

3.1 PRINCIPII
Algoritmul de repartizare ordoneaza intai candidatii dupa criteriile de departajare
enumerate mai jos, şi pentru fiecare candidat luat în aceasta ordine gaseste
prima optiune încă neocupata.
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3.2 DEPARTAJAREA CANDIDATILOR
Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea importantei. În caz de
egalitate a doi candidati la toate criteriile pana la criteriul x, se departajeaza
conform criteriului x+1.
3.2.1 Candidatii care candideaza pe posturi care nu necesita proba de
limba materna sunt departajati dupa:
1. nota la examenul scris (2 zecimale) descrescator
2. medie de departajare (4 zecimale) descrescator
3. localitatea de resedinta
a. Daca un candidat este din localitatea postului, atunci este
avantajat.
b. Altfel, daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras,
candidatul din comuna/oras este avantajat.
c. 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.
d. Altfel, daca postul este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul
intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat.
e. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate
4. media de bacalaureat sau licenta, descrescator

3.2.2 Candidatii care candideaza pe posturi care necesita proba de
limba materna sunt departajati dupa:
1. media aritmetică între nota la proba scrisă şi cea la limba maternă (3
zecimale), descrescator
2. medie de departajare (4 zecimale), descrescator
3. localitatea de resedinta
a. Daca un candidat este din localitatea postului, atunci este
avantajat.
b. Altfel, daca postul este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras,
candidatul din comuna/oras este avantajat.
c. 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.
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d. Altfel, daca postul este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul
intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat.
e. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate
5. media de bacalaureat, descrescator

3.3. OBSERVATII:

3.3.1 Nu se realizeaza departajare dupa nivelul studiilor candidatului.
3.3.2 Nu se realizeaza departajare dupa statutul anterior al candidatului:
titular sau suplinitor
3.3.3 Daca pentru un post titularizabil cea mai mare medie de repartizare
este sub 7, postul nu este ocupat si va fi publicat ca titularizabil in a
doua repartitie.
3.3.4 Un candidat poate opta în acelasi timp pentru posturi care necesita şi
pentru posturi care nu necesita proba de limba materna.
El va fi departajat conform criteriilor §3.2.1 sau §3.2.2 alternativ, în functie de
postul pe care concureaza.
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