
 
 

 

Tabel cu programul repartizărilor pe posturi a candidatilor participanti 
la concursul  naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 
 

Data: 30.08.2017 
  

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

 
Repartizarea va avea următoarea ordine, conform  O.M.E.C.S. 5739/14.11.2016: 

 
Notă. Începând cu data  de 28 august 2017, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine 
cadrele didactice titulare cu reducerea  de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de 

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă  determinată conform prevederilor art. 60 din 

Metodologie. 
 

III. Repartizări/ocupări 30-31 august 2017: 
 
Repartizarea/ocuparea posturilor conform art. 90 alin. (1) lit. d)-t) din Metodologia-cadru.  
 
Art. 90 (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a 
personalului didactic titular în baza mediei, pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul 
municipiului Bucureşti, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează în şedinţă de 
repartizare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 
în perioada prevăzută de Calendar, în ordine, astfel: 
 
d) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2017, conform 
art. 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la 
nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, 
cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în 
profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor 
prezentei Metodologii.;  
 
e) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2017, cu media de repartizare 
minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât insp ecţiile 
speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;  
 
f) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin 
media 5 (cinci), în profilul postului solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare;  
 



 
 

 

g) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2017, 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;  
 
h) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin 
nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2016 şi/sau iulie 2015 şi proba practică/orală 
în profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare;  
 
j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din 
sesiunea 2017 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;  
 
k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 
2016 şi/sau 2015 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;  
 
l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul 
naţional din sesiunea 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), 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;  
 
m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 
concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 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;  
 
n) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 
5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la 
alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 
următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea 
descrescătoare a mediilor;  
 
o) candidați care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 
2012 sau 2011 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut 
note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului 
didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de 
repartizare. 49  
 
p) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, 
sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au 
mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba 
scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei 
solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;  



 
 

 

 
q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin 
media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba 
practică sau inspecţia la clasă), 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;  
 
r) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de 
titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de 
titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de 
titularizare 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 obținut cel puțin 
nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai 
participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă 
în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, 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 renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele 
anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 
 
 
 

NR 
CRT 

DISCIPLINA 
PROGRAMARE 

ORA  
INSPECTOR 

SCOLAR 
Obs  

 

1 

SOLUȚIONAREA ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ, A CERERILOR 
DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE, ÎN ALTE 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE DETAȘARE ÎN 
INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU 
RESTRÂNGERE NESOLUȚIONATĂ;  

9.30-10.00   

2 

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA 

ROMANA) 

 
 
 
 
 

10.00 -12.00 

SOUCA 
VALENTINA 

 

3 

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR 
PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA 

MAGHIARA)  
 

SOUCA 
VALENTINA 

  

4 
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU 
INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 

SARACUT 
TEODOR 

 

5 
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU 

HARI 
TUNDE 



 
 

 

INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA MAGHIARA  
 

6 
BIOLOGIE  ; BIOLOGIE-CHIMIE 
 

12.00- 14.00 

CHIS DANA   

7 
CHIMIE;  
CHIMIE - FIZICA 
 

CHIS DANA  

8 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI 
SERVICII / COMERT SI SERVICII 
 

GOZMAN 
DANIELA 

 

9 
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 

COZAC 
ALINA 

 

10 
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI 
COMUNICARE 
 

MARGINEA
N VIOREL 

 

11 
INFORMATICA;  
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 

COMUNICATIILOR 

PUSCAS 
FLOARE 

 

12 
FIZICA ;  
FIZICA - CHIMIE 

CHIS DANA  

13 GEOGRAFIE;  GEOGRAFIE-ISTORIE 
MARGINEA
N VIOREL 

 

14 
ISTORIE; ISTORIE - GEOGRAFIE 
 

MARGINEA
N VIOREL 

 

15 
LIMBA ENGLEZA ;  
LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA 

 

HOSU 
CRISTINA 

 

16 LIMBA FRANCEZA 
HOSU 

CRISTINA 
 

17 
LIMBA MAGHIARA-MATERNA 
 

ROZS RITA  

18 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA  
 

14.00-14.30 

LUCACIU 
MARCEL 

 

19 
MATEMATICA; MATEMATICA – FIZICA  

OPRIS 
ADONIA 

 

20 
MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE 
INSTRUMENT) 
 

Cozac Alina  

21 
TEHNOLOGII (INGINERI) 

Gozman 
Daniela 

 

22 
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MAISTRII 

INSTRUCTORI) 
 

 
Gozman 
Daniela 

 

23 
RELIGIE (TOATE CONFESIUNILE) 

14.30-15.00 

BOHA 
CLAUDIA 

 

24 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG;  PROFESOR 
LOGOPED; PROFESOR ITINERANT SI DE 

SPRIJIN 
 
 

IANC 
PETRU 

 

 
 

 



 
 

 

NOTĂ: Candidaţii vor fi prezenţi în locul precizat mai sus cu cel puţin treizeci de minute înainte de 
ora afişată 

 
Preşedintele comisiei  judeţene de mobilitate,  
Inspector şcolar general adjunct,   

Prof. DARI  Toma     
       Inspector şcolar pentru managementul 
         resurselor umane, 

 
                                 prof. Viorel LUNGU  
         prof. Claudia BOHA 

                                  
      
        


