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Tabel cu programul repartizărilor pe posturi a candidatilor participanti 
la concursul  naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 
 

Data: 29.08.2017 
  

Locul desfasurarii: Inspectoratul Scolar Judetean Salaj (sala de 
sedinte a ISJ) 

 
Repartizarea va avea următoarea ordine, conform  O.M.E.C.S. 5739/14.11.2016: 

 

Notă. Începând cu data  de 28 august 2017, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine 

cadrele didactice titulare cu reducerea  de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de 
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă  determinată conform prevederilor art. 60 din 

Metodologie. 

 

                           Repartizări/ocupări_29_august_2017:  
 

a) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare la cerere prin concurs 

specific (ocupări cu fişe create în mai 2017 sau cu fişe create pentru detaşare în august 2017).  
 

Notă: Posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice titu lare care s-au detaşat la 
cerere, se includ în lista posturilor didactice vacante/rezervate şi pot fi ocupate prin detaşare la cerere de 

personalul didactic titular care participă la această etapă sau în etapele ulterioare ale repartizărilor.  
 

Lista participanti  

Numar 
fisa 

Nume 
Initala 
tata 

Prenume 
Scolile la care 

sunt titular 
Discipl. la care sunt titular Punctaj 

Planificare 
orara 

1099 MELEG F MONIKA 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

"LIVIU 
REBREANU" 
HIDA BIOLOGIE 34.2 

10 

1712 MERCEA  G 

FLORINA 

GABRIELA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

NR.1 BĂBENI BIOLOGIE 32.1 

1716 DOVLEAC V 
OTILIA 
AMALIA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
NR.1 AGHIREȘ CHIMIE - FIZICA 52.5 

1715 OPRIS P EVA 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR.1 
SIGHIȘOARA 

EDUCATIE FIZICA SI 
SPORT 28.2 

1498 STINA L 
PAULA LUCIA 
MIHAELA 

GRĂDINIȚA 

"CĂSUȚA 
FERMECATĂ" 
LUDUȘ 

EDUCATOARE/INSTITUTOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRESCOLAR/PROFESOR 

PENTRU INVATAMANTUL 
PRESCOLAR (IN LIMBA 
ROMANA) 78.02 
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1730 PUIE S IULIE 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
PRELUNGIT 

"VOINICEL" 
ZALĂU 

EDUCATOARE/INSTITUTOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL 

PRESCOLAR (IN LIMBA 
ROMANA) 62.9 

1738 CĂLĂCEAN I MARIA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

"SIMION 
BĂRNUȚIU" 
BOCȘA 

EDUCATOARE/INSTITUTOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRESCOLAR/PROFESOR 

PENTRU INVATAMANTUL 
PRESCOLAR (IN LIMBA 
ROMANA) 74.8 

1714 HARI K 
TUNDE 
HAJNALKA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
NR.1 AGHIREȘ 

INVATATOR/INSTITUTOR 
PENTRU INVATAMANTUL 

PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRIMAR (IN LIMBA 
MAGHIARA) 85.77 

1128 JURCA  V 

ANCA 

IULIANA 

ȘCOALA 
PRIMARĂ 

VOIVODENI 

INVATATOR/INSTITUTOR 

PENTRU INVATAMANTUL 
PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRIMAR (IN LIMBA 

ROMANA) 33.66 

10.45 

1117 CRISTEA    
ADRIANA 
DOINA  

SCOALA 

PRIMARA 
SANTAMARIA 

INVATATOR/INSTITUTOR 
PENTRU INVATAMANTUL 
PRIMAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL 

PRIMAR (IN LIMBA 
ROMANA) 39,9 

1727 MIHUT A 

ADRIANA 

MIHAELA 

LICEUL 
TEORETIC "ION 
AGARBICEANU" 

JIBOU LIMBA FRANCEZA 47.5 

1477 FARCASIU V NATALIA EVA 

SCOALA 
GIMNAZIALA 
"MIHAI 
VITEAZU" 

SELIMBAR 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 32.7 

1728 VALKI A 
AGNES 
KLARA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
NR.1 ZALHA MATEMATICA 26.3 

1608 POPIT V MARIA 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR.1 SÎG RELIGIE ORTODOXA 32 

1729 
VERES 
POP I MARGARETA  

COLEGIUL 

NAȚIONAL 
"SIMION 
BĂRNUȚIU" 

ȘIMLEU 
SILVANIEI RELIGIE ORTODOXA 50.5 

 
b ) Reactualizarea listei posturilor.  

 
c) Ocuparea  posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de cadrele didactice care beneficiază de 

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 60 şi 85 

din Metodologia-cadru (ocupări cu fişe create în mai 2017). 
 

Art. 60 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate 
anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de 
muncă, în anul şcolar 2017-2018, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de 
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repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru 
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, conform prezentei Metodologii. 

 (2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum şi cadrele 
didactice debutante care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, angajate cu 
contract individual de muncă pe perioadă determinată care au obținutmedia de repartizare minimum 7 (şapte) în 
specialitatea postului la concursurile de titularizare, sesiunile 2016 şi/sau 2015, care au acordul consiliului de 
administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele 
„Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017 -2018. Pentru aceasta, se adresează, în 
scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la 
inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență 

psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează  CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este 
normat postul didactic respectiv...  

 
Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, 

care au obţinut la concursurile de titularizare sesiunile 2016 şi/sau 2015 media de repartizare minimum 5 (cinci) în 
specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul 
"Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017 -2018. Pentru aceasta, se adresează, în 
scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la 
inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență 
psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele inter școlare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este 

normat postul 47 didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică, în 
ordine, cri teriile de departajare prevăzute la art. 60 alin. (6). Consiliul/consiliile de administraţie al 
unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele 
acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a 
beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017 -2018, cadrele 
didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 
preuniversitar,sesiunea 2017, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci ), potrivit 
prevederilor art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina 
educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată 
în anul şcolar 2017-2018, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică 

 
 

Categorii participanti pe specialitati 
 

NR 
CRT 

DISCIPLINA 
PROGRAMARE 

ORA  

2 

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA 
ROMANA) 

 
 
 
 
 

3 

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 

PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA 
MAGHIARA)  
 

 
11.00 -12.00 

4 
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU 
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INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 

5 

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA MAGHIARA  
 

6 
BIOLOGIE  ; BIOLOGIE-CHIMIE 
 

12.00- 14.00 

7 
CHIMIE;  
CHIMIE - FIZICA 
 

8 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI 

SERVICII / COMERT SI SERVICII 
 

9 
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 

10 
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 
COMUNICARE 
 

11 

INFORMATICA;  

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR 

12 
FIZICA ;  
FIZICA - CHIMIE 

13 GEOGRAFIE;  GEOGRAFIE-ISTORIE 

14 
ISTORIE; ISTORIE - GEOGRAFIE 
 

15 
LIMBA ENGLEZA ;  
LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA 
 

16 LIMBA FRANCEZA 

17 
LIMBA MAGHIARA-MATERNA 
 

18 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA  
 

14.00-14.30 

19 
MATEMATICA; MATEMATICA – FIZICA  

20 
MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE 

INSTRUMENT) 
 

21 
TEHNOLOGII (INGINERI) 

22 
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MAISTRII 

INSTRUCTORI) 
 

 

23 
RELIGIE (TOATE CONFESIUNILE) 

14.30-15.00 

24 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG;  PROFESOR 

LOGOPED; PROFESOR ITINERANT SI DE 
SPRIJIN 
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NOTĂ: Candidaţii vor fi prezenţi în locul precizat mai sus cu cel puţin treizeci de minute înainte de 
ora afişată 
 

Preşedintele comisiei  judeţene de mobilitate,  
Inspector şcolar general adjunct,   
Prof. DARI  Toma     

       Inspector şcolar pentru managementul 
         resurselor umane, 
 

                                 prof. Viorel LUNGU  
         prof. Claudia BOHA 
                                  

      
        


