INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

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

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE

Data: 26-27 august 2020
Loc de desfăşurare: Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj
NR
PROGRAMARE
DISCIPLINA
DATA
CRT
ORA
Educatoare/institutor pentru invatamantul
1. prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar
(in limba romana)
26.08.2020
9.30 – 09.45
Educatoare/institutor pentru invatamantul
2. prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar
(in limba maghiara)
Invatator/institutor pentru invatamantul
3. primar/profesor pentru invatamantul primar (in
limba romana)
26.08.2020
09.45- 11.00
Invatator/institutor pentru invatamantul
4. primar/profesor pentru invatamantul primar (in
limba maghiara, limba germană)
5. Arte vizuale
6. Biologie
7. Chimie
26.08.2020
8. Economic, administrativ, comert si servicii / posta
9. Educatie fizică si sport
11.00-12.00
10. Educatie muzicala specializata
11. Filosofie; logică, argumentare si comunicare
12. Limba engleză
13. Limba franceză
14. Limba germana
27.08.2020
09.30-11.30
15. Limba maghiară-maternă
16. Limba si literatura română
Informatică;
17.
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
27.08.2020
11.30- 12.30
18. Geografie
19. Istorie
20. Matematica
21. Religie (toate confesiunile)
22. Invatamant special
27.08.2020
12.30- 14.30
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE
23.
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
24. Discipline tehnologice
25. Alte discpline
Ordinea de soluţionare a cererilor în ședința de repartizare:
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

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

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

beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform
prevederilor art. 61 din Metodologie.
a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin.
(6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma
didacticămincompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detaşare la cerere
sau detaşare la cerere prin concurs;
d) candidaţi care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului
naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe
perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, având prioritate
candidaţii care auobţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional,
sesiunea 2020, şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în
anul şcolar 2020 - 2021 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) obţinute la
concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016
pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei
metodologii; (literă modificată prin art. I pct. 44 din OrdinulM.E.C. nr. 4302/2020, în vigoare
de la 26 mai 2020)
e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi
alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu
norma didacticăincompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor
art. 8 alin. (3);
f) cadre didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;
g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe
perioadă determinată în anul şcolar 2020 - 2021;
h) candidaţi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului
national din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe
perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii; (literă modificată prin art. I pct. 44 din Ordinul M.E.C. nr.
4302/2020, în vigoare de la 26 mai 2020) [{*}]
i) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul . . . text abrogat - [{*}] . . . (literă abrogată
de la 26 mai 2020 prin art. I pct. 45 din Ordinul M.E.C. nr. 4302/2020)
j)

candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au
obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba
scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la
alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul
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următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e),
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

k) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, care au susţinut
proba scrisă în profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89
alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor;
l) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut
cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 2018
şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), 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), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a
mediilor de repartizare;
m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul national
din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, în ordinea
descrescătoare a notelor; (literă modificată prin art. I pct. 46 din Ordinul M.E.C. nr.
4302/2020, în vigoare de la 26 mai 2020)
n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile
naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) (minimum 5
atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), 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),
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordineadescrescătoare a mediilor de repartizare;
o) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat
la concursul naţional din sesiunea 2020 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă,
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, care solicită postul
didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică,
educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile
copiilor şi elevilor; (literă modificată prin art. I pct. 46 din Ordinul M.E.C. nr. 4302/2020, în
vigoare de la 26 mai 2020)
p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat
la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci),
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită
postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi
cluburile copiilor şi elevilor;
q) candidaţi care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016,
2015 sau 2014 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), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.
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r) candidaţi cu a doua specializare care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile
naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014, 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), ierarhizaţi pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;
s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obţinut cel
puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 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, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a
doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie
fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
t) candidaţi care au renunţat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în
etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
Candidaţii care nu participă la şedinţele 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).

Cerinţe:
▪
▪
▪
▪

Este permisă întrarea în clădirea ISJ Sălaj 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.
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,
conform marcajelor existente.

COMISIA DE MOBILITATE

