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ŞEDINŢA DE REPARTIZARE 
 

 
Data: 
19 august 2020, începând cu ora 13.00 
 
Loc de desfăşurare: 
Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 
 
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  
 

Notă 
Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele 
și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe 
durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 

 
Cerinţe: 

▪ Este permisă întrarea în clădirea ISJ Sălaj numai a candidaţilor care se încadrează la pct. 1-4; 

▪ Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020 vor intra în instituţie purtând masca de protecţie. 

▪ La intrarea în ISJ Sălaj se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 

▪ În sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de minim 2 m între persoane. 
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