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ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE 
 

Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologia-cadru 

 
Data: 
25 august 2020, începând cu ora 11.00 
 
Loc de desfăşurare: 
Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 
 
Se soluționează: 
Cererile de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din 
Metodologia-cadru, înregistrate la ISJ Sălaj în perioada 10-15 iunie 2020, respectiv în data de 17 august 2020. 
 
Participă cadre didactice angajate cu contract individual de munca pe perioadă determinată, în baza mediei de 
repartizare minimum 5 (cinci) obținută la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor 
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019 și/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 
2016 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași 
clasă de elevi, conform prevederilor 85 din Metodologie. 
 
Cererile de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art.85 din 
Metodologie, se soluţionează în funcţie de posturile didactice şi catedrele rămase vacante sau rezervate după 
repartizările/ocupările făcute în etapele anterioare de mobilitate. 
 
Pentru completarea catedrei, candidaţii pot participa la şedinţele ulterioare de repartizare, în baza rezultatelor obţinute la 
concursurile naţionale în perioada 2020-2014. 

 
Cerinţe: 

▪ Este permisă întrarea în clădirea ISJ Sălaj a candidaţilor planificaţi la ora respectivă, conform graficului; 

▪ 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 
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