
 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tabel cu programul repartizărilor pe posturi titularizabile a candidatilor participanti la 

concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar din 1 august 2019 

 

 Data: 01.08.2019  Ora  11.00 
Locul desfășurării : Inspectoratul Scolar Judetean Salaj (sala de sedinte a ISJ) 

 Repartizarea va avea următoarea ordine, conform Anexei la ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5460/12.11.2018 

 

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, modificat prin OMEN nr. 

3886/11.04.2019; 

În conformitate cu prevederile Adresei MEN nr. 2009/DGISSEP/29.07.2019 privind 

repartizarea candidaților pe posturi didactice /catedre vacante în perioada 31 iulie – 01 

august 2019; 

În data de 1 august 2019  ora 11.00 participă la ședința de repartizare: 

a) cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost 

soluţionată: 

 completarea normei didactice nesoluționată în etapele anterioare 

(titulari care au depus cereri până la 29 mai 2019); 

 restrângere de activitate nesoluționată în etapele anterioare (titulari 

care au depus cereri până la 29 mai 2019 ). 

b) candidații cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul 

naţional – sesiunea 2019 şi au obţinut media de repartizare minimum 7 

(şapte), conform prevederilor art. 62 alin.(8) din Metodologie, la nivelul 

judeţului în care au susţinut inspecţia specială la clasă sau proba practică în 

profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă , 

ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare, pe discipline de concurs, cu păstrarea statutului de cadru 
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didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de 

viabilitatea acestora. 

c) cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar  de stat și 

particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)  din Metodologie, care au 

promovat examenul național  pentru obținerea definitivării în învățământ, 

sesiunea 2019 și care au participat la concursul naţiona l de ocupare a 

posturilor didactice – sesiunea 2019 unde au obţinut media de repartizare 

minimum 7 (şapte), conform prevederilor art. 62 alin.(8) din Metodologie, la 

nivelul judeţului în care au susţinut inspecţia specială la clasă sau proba 

practică în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba 

scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare, pe discipline de concurs, pe posturi didactice/catedre vacante, 

indiferent de viabilitatea acestora. 

 

Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă în data de 01 august 2019 în 

următoarea ordine: 

1. ocuparea catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe 

perioadă determinată/nedeterminată, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (5) 

din Metodologie; 

2. ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante ca urmare a soluționării cererilor 

de transfer pentru restrângere de activitate cu respectarea prevederilor art. 46-47 

din Metodologie; 

3. ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării 

cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate 

nesoluționată; 

4. repartizarea cadrelor didactice titulare anterior înscrierii la concurs, care au 

participat la concursul național, sesiunea 2019 și au obținut media de repartizare 

minimum 7 (șapte) cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (8), art. 74 alin. (3)-(6) 

din Metodologie, pe posturi vacante, indiferent de viabilitatea acestora; 

5. cadrele didactice debutante, repartizare pe posturi publicate pentru angajare pe 

perioadă nedeterminată, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie, care au 

promovat examenul național de definitivat, sesiunea 2019. 
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În cadrul acestei etape (01.08.2019), cadrele didactice titulare pot opta şi pentru 

ocuparea de catedre vacante constituite în 2-3 unităţi de învăţământ şi/sau din 2-3 

discipline. 

Astfel, se pot face asocieri între datele unui candidat şi 2 -3 catedre vacante incomplete, 

fără a depăşi 20 de ore  pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de 

instruire practică/maiştri instructori.  

În situaţia repartizării pe o catedră vacantă constituită din 2 -3 discipline, 

disciplina/disciplinele cu ponderea cea mai mare de ore în catedră trebuie să fie în 

concordanţă cu disciplina de concurs. 

În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine: 

a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se 

recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura 

activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate; 

b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă); 

c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I; 

d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II; 

e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ; 

f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15 la 

Metodologie; 

g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, 

respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii 

liceelor pedagogice. 

 

Ședința publică va începe la ora 11.00 pentru toate 

disciplinele  

 

COMISIA DE MOBILITATE 


