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GRAFICUL REPARTIZĂRII CANDIDAŢILOR 

în şedinţelor de ocupare a posturilor didactice, organizate de ISJ Salaj 
 în datele de 20  si 21 august 2020 

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

 

 

Ordinea de soluţionare a cererilor în ședința de repartizare: 
 

1. cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice 
titulare; 

2. cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata 
de viabilitate a postului/catedrei; 

3. cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul 
învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

4. cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 
determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 

5. solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate (candidaţi care au fost detaşaţi în 2019-2020 pe 
baza notei de la concursul naţional 2019); 

6. solicitările pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă a 
concursului naţional – sesiunea 2020; 

7. repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul 
concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor. 
[au prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în 
baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie] 

 

Graficul, pe discipline de concurs, al desfășurării ședințelor de repartizare din datele de 
20 si 21 august  2020: 

 
 

NR 
CRT 

DISCIPLINA DATA 
NUMAR 
CODURI 

PROGRAMARE 
ORA  

1 
Educatoare/institutor pentru invatamantul 
prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar 
(in limba romana) 

20.08.2020 51 9.30 – 11.30 

2 
Educatoare/institutor pentru invatamantul 
prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar 
(in limba maghiara)  

20.08.2020 3 

11.30  -  13.00 3 
Invatator/institutor pentru invatamantul 
primar/profesor pentru invatamantul primar (in 
limba romana) 

20.08.2020 43 

4 
Invatator/institutor pentru invatamantul 
primar/profesor pentru invatamantul primar (in 
limba maghiara  

20.08.2020 1 

5 Arte vizuale 
20.08.2020 3 

13.00  -  13.30 6 Biologie   20.08.2020 14 

7 Chimie  20.08.2020 20 

8 Economic, administrativ, comert si servicii / posta 20.08.2020 5 
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9 
Educatie fizică si sport  

20.08.2020 38 

13.30 – 14.30 

10 Educatie muzicala specializata  20.08.2020 9 

11 Filosofie; logică, argumentare si comunicare  
20.08.2020 4 

12 
Informatică;  
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor  

20.08.2020 15 

13 Geografie  20.08.2020 11 

14.30 -15.30 

14 Istorie  20.08.2020 7 

15 
Limba engleză   
 

20.08.2020 13 

16 
Limba franceză  
 

20.08.2020 13 

16 
Limba germana 
 

20.08.2020 13 

17 Limba maghiară-maternă 20.08.2020 6 

18 Limba si literatura română  21.08.2020 12 

9.30 – 10.45 19 Matematica  21.08.2020 26 

20 Religie (toate confesiunile)  
21.08.2020 76 

21 Invatamant special 
21.08.2020 3 

10.45 – 12.00 

22 
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA 
PSIHOPEDAGOGICA 
 

21.08.2020 3 

23 
Discipline tehnologice 
 

21.08.2020 3 

24 
Alte discpline 
 

21.08.2020 7 

Nota: 

La disciplina educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar (in 
limba romana) se va intra in sala de repartizare in urmatoarea ordine: 
 
        -candidatii cu media peste 8.30 intra in sala la ora 9.30 

 -candidatii cu note intre 7 si 8.30 intre in sala de repartizare la ora 10.30 
 
 

COMISIA DE MOBILITATE 
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