
 

 

GRAFIC ȘEDINȚE PUBLICE DE OCUPARE A  

POSTURILOR DIDACTICE 

 

Data: 26-27.08.2021 

 

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

 

În perioada 26- 27 august 2021 se organizaează ședințe de repartizare cu respectarea 

prevederilor Metodologiei si a Adresei Nr. 32111/17.08.2021, în ordine, astfel:  

a) cadre didactice titulare, pentru completarea normei didactice;  

b) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma 

didactică de predare incompletă pentru completarea normei didactice; 

c) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în 

interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;  

d)  cadre didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinate, conform art. 63 din Metodologie;  

e) cadre didactice care solicită detașare prin continuitate; 

f) cadre didactice care solicit detașare la cerere, în baza notei obținute la concursul 

national, sesiunea 2021; 

g)  candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul 

naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de 

repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei 

contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 

din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile 

naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;  

h) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din 

Metodologie rămase cu norma didactică de predare incompletă, pentru completarea 

normei didactice pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din 

Metodologie; 

i) cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific;  

j) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 și 87 din 

Metodologie;  

k) candidaţi cu nota/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din 

sesiunea 2021, care au susținut proba scrisă la nivelul județului sau în alte județe, în 

vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, 

ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor de repartizare; 

l) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 

7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 



 

 

2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri 

naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe 

o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;  

m) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 

minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 

2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri 

naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe 

o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;  

n) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 

minimum 5 (cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la concursurile naţionale 

din sesiunile 2020, 2019 şi/sau 2018 şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri. 

naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe 

o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul 

naţional din sesiunea 2021, şi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de 

repartizare minimum 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de 

repartizare;  

p) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile 

naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota 

la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul national din 

2020/media de repartizare 7 la concursurile naționale din 2019, 2018, 2017, 2016 și 

2015 la nivelul județului sau în alte județe  şi nu au mai participat ulterior la alte 

concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul 

următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 

ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare; 

q) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile 

naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota 

7 (şapte) la concursul national din 2020/media de repartizare 7 la concursurile naționale 

din 2019, 2018, 2017, 2016 și 2015, la nivelul județului sau în alte județe   şi nu au mai 

participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) 

la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului 

didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

notelor/mediilor de repartizare;  

r) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile 

naţionale din 2020, 2019 şi/sau 2018, care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 

5 (cinci) la proba scrisă la concursul națiomal din 2020/ media de repartizare minim 5 

la concursurile naționale din 2019 și/sau 2018 la nivelul județului sau în alte județe şi 



 

 

nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 

5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea 

postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 

participat la concursul naţional din sesiunea 2021 şi au obţinut cel puţin nota la proba 

scrisă/media de repartizare 5 (cinci), la nivelul județului sau în alte județe după caz, 

ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, 

care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 

modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, 

respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

t) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 

participat la concursuri naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au 

obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), la 

concursul national din 2020 media de repartizare 7 la concursurile naționale din 2019, 

2018, 2017, 2016 și 2015, la nivelul județului sau în alte județe    ierarhizaţi pe o listă 

unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul 

didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate 

din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte 

concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul 

următoarelor concursuri naţionale;  

u) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 

participat la concursuri naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au 

obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), la 

concursul national din 2020 media de repartizare 7 la concursurile naționale din 2019, 

2018, 2017, 2016 și 2015, la nivelul județului sau în alte județe    ierarhizaţi pe o listă 

unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul 

didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate 

din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte 

concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 la proba scrisă în cadrul 

următoarelor concursuri naţionale;  

v) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 

obținut cel puțin nota 5 la proba scrisă din cadrul concursului national 2020/ media de 

repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, la 

nivelul județului sau în alte județe, care nu au mai participat la alte concursuri naționale, 

sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe 

o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare care solicit 



 

 

postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, 

educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, respectiv posturi în 

specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

w) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi 

în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.  

   

ORDINEA DE REPARTIZARE 

NR 

CRT 
DISCIPLINA DATA 

PROGRAMARE 

ORA 

1.  

Invatator/institutor pentru 

invatamantul primar/profesor 

pentru invatamantul primar (in 

limba romana) 
26.08.2021 

9.00-10.30 

2.  

Invatator/institutor pentru 

invatamantul primar/profesor 

pentru invatamantul primar (in 

limba maghiara) 

 

3.  

Educatoare/institutor pentru 

invatamantul prescolar/profesor 

pentru invatamantul prescolar (in 

limba romana)  
26.08.2021 

10.30- 11.30 

4.  

Educatoare/institutor pentru 

invatamantul prescolar/profesor 

pentru invatamantul prescolar (in 

limba maghiara)  

 

5.  Limba si literatura română 

26.08.2021 

11.30-12.30 

6.  
Limba engleză ; Limba engleză - 

limba franceză 
 

7.  
Limba franceză ; Limba franceză - 

limba engleză 
 

8.  Limba maghiară-maternă  

9.  Limba germană  

10.  Limba rromani  

11.  
Alimentatie publica si turism / 

alimentatie publica 

26.08.2021 

12.30-13.30 

12.  Biologie; biologie-chimie  

13.  Chimie; Chimie - fizică  

14.  Fizică ; Fizică - chimie  

15.  
Economic, administrativ, comert si 

servicii / comert si servicii 
 



 

 

16.  

Educatie fizică si sport 

27.08.2021 

 

 

9.00-10.30 

17.  
Filosofie; logică, argumentare si 

comunicare 
 

18.  Matematica; matematicâ – fizică  

19.  
Informatică; Tehnologia 

informatiei si a comunicatiilor 
 

20.  Geografie;  geografie-istorie  

21.  Istorie; istorie - geografie  

22.  Medicină generala   

23.  Muzică instrumentală (functie de 

instrument) 

Educatie vizuala 

27.08.2021 

 

 

 

 

10.30-12.30 

24.  Tehnologii (ingineri)  

25.  
Pregatire - instruire practica 

(maistrii instructori) 
 

26.  Religie (toate confesiunile)  

27.  

Profesor psihopedagog;  profesor 

logoped; profesor itinerant si de 

sprijin 

 

28.  Alte discipline   

informatic.  

 În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform 

cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura 

solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.  

 Ocuparea posturilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.  

 Fiecare cadru didactic se va prezenta cu mască de protecție, carte de identitate și instrument 

de scris. 

 Pentru operativitate, candidații vor avea pregătite codurile posturilor didactice pentru care 

doresc să opteze. 

 Notă: Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințelede repartizare, precum şi 

după începerea cursurilor, 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 de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea 



 

 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din 

Metodologie. 

 Notă: Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile naţionale din 

perioada 2015 - 2020 candidaţii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale 

sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). 

 

 


