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Urmare a anuntului nr. 2257 din 12.05.2020 postat pe site-il www.isjsalaj.ro prin care ISJ Salaj
organizează în data de 15 mai 2020 şedinţă publică pentru ocuparea postului de învățător
(limba de predare română), 24 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr. 1 Plopis, începând cu data de
18.05.2020, a fost depusă o singură cerere
1. Participant la concursul naţional de titularizare din anul 2015, unde a obţinut media

de repartizare 7.90 la disciplina: Limba si literatura română,

Elemente de
pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor
din învătământul primar
Comisia Județeană de Mobiltate a analizat solicitarea, și în conformitate cu prevederile
metodologiei în vigoare a decis repartizarea candidatei la postul susmentionat,
Repartizarea candidatei a fost facută in concordantă cu precizările art. 103 (alin. 2) din
Metodologia în vigoare.
”Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2019-2020, se
atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:
a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în
interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată,repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei
Metodologii;
c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase
nesoluţionate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi
candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic,
potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu
respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită
detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e)în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;
f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de
inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei
Metodologii.”
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