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REGULI DE REPARTIZARE A CANDIDAŢILOR ÎN ETAPA A IIIA 

DETAŞAREA LA CERERE 

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 a III-a – Detaşarea la cerere 
 În această etapă participă doar candidaţii cu statut anterior titular, care nu au fost detaşaţi în anii şcolari 2003-
2004 şi 2004-2005.   
 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 5 (cinci). 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 5 (cinci). 
 

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

fiecare candidat luat în această ordine găseşte 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. Persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detasarea 
3. Îndeplinirea prevederilor articolului 83.(4).b) din “Metodologia privind mişcarea personalului didactic din 

                       învăţământul preuniversitar”  aprobat prin Ordinul din 10 noiembrie 2004  
4. Persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se afla 

postul/catedra solicitată 
5. Apropierea de domiciliu: 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, dacă 
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. 

6. 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. 

7. Media la examenul pentru obtinerea gradului didactic 
8. Vechimea în învăţămant 
9. Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondială - “Proiect pentru învăţământul rural”  
10. Media de departajare (4 zecimale) descrescător 
11. 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. Persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detasarea 
3. Îndeplinirea prevederilor articolului 83.(4).b) din “Metodologia privind mişcarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar”  prin Ordinul din 10 noiembrie 2004 
4. Persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se afla postul/catedra 

solicitată 
5. Apropierea de domiciliu: 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. 

6. 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. 

7. Media la examenul pentru obtinerea gradului didactic 
8. Vechimea în învăţămant 
9. Parcurgerea programului de formare organizat de Banca Mondială -  “Proiect pentru învăţământul rural”  
10. Media de departajare (4 zecimale) descrescător 
11. Media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), descrescător 
12. Nota la examenul la limba maternă 

 
Observaţii: 
Nu se realizează departajare după nivelul studiilor candidatului. 
Un candidat poate opta în acelaşi timp pentru posturi care necesită şi pentru posturi care nu necesita examen scris la 
limba materna. 
El va fi departajat conform criteriilor 3. a). 1 sau 3. b).1,  alternativ, în funcţie de postul pe care concurează. 
  


