INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059
Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,
E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro

Nr. 6520 din 10.09.2020
ANUNŢ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj organizează în data de 11 septembrie 2020 în sala
25, corp B, parter, de la Colegiul National „ Silvania” Zalau, şedinţă publică pentru ocuparea
posturilor didactice rămase neocupate după repartizările/ocupările făcute în etapele anterioare,
conform prevederilor Art. 103 (3) din Metodologia - cadru (OMEC nr. 5259/12.11.2019, cu
modificările şi completările ulterioare):
Art. 103 (3): Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar
2020-2021 se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, dupăcum 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 sau pe perioada viabilităţii postului
didactic/catedrei, repartizate pe catedre incomplete, cu respectareaprezentei
Metodologii;
c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase
nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didacticde predare,
potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi la art. 90, rămaşi
nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare,
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 de predare
titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei
Metodologii;
f) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul
organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în
condiţiile prezentei Metodologii.
g) 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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NR
CRT

DISCIPLINA

DATA

PROGRAMARE
ORA

Educatoare/institutor pentru invatamantul
11.09.2020
9.00 – 10.00
prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar
Invatator/institutor pentru invatamantul
11.09.2020
2.
10.00 - 11.00
primar/profesor pentru invatamantul primar
Arte vizuale
Biologie
Chimie
Economic, administrativ, comert si servicii /
posta
Educatie fizică si sport
Educatie muzicala specializata
Filosofie; logică, argumentare si comunicare
11.09.2020
3.
11.00 -12.00
Limba engleză
Limba franceză
Limba germana
Limba maghiară-maternă
Limba si literatura română.
Matematica,
Informatică;
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
4.
Alte discipline
11.09.2020
12.00-13.00
La ședința de repartizare se vor repartiza posturile din lista posturilor vacante/rezervate,
posturile rezultate în urma detașărilor din timpul ședinței de repartizare și posturile rezultate în
urma eventualelor renunțări.
Candidaţii care nu participă la şedinţa de repartizare au dreptul să desemneze, prin
procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul
în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele de
repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.
Notă: Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile naţionale
din perioada 2014 - 2019 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).
1.

Cerinţe:
▪
▪

Este permisă întrarea sală numai a candidaţilor care se încadrează cerințelor de mai sus;
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.

