Tabel cu programul repartizărilor pe posturi a candidatilor participanti la concursul naţional
pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar
Data: 30.08.2019
Locul desfasurarii: Inspectoratul Scolar Judetean Salaj (sala de sedinte a ISJ)
Repartizarea va avea următoarea ordine, conform O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2019
Sedinţa publică de repartizare în baza art. 94 alin. 7 şi art. 96 alin. 3
NR
DISCIPLINA
PROGRAMARE ORA
CRT
Educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru
1
invatamantul prescolar (in limba romana)

2

Educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru
invatamantul prescolar (in limba maghiara)
9.00-10.00

3
4
1
2

Invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru
invatamantul primar (in limba romana)
Invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru
invatamantul primar (in limba maghiara)
Limba engleză ;
Limba engleză - limba franceză
Limba franceză ;
Limba franceză - limba engleză

3

Limba maghiară-maternă

4

Limba si literatura română

5

Alimentatie publica si turism / alimentatie publica

6

Biologie; biologie-chimie
Chimie;
Chimie - fizică

7
8

Economic, administrativ, comert si servicii / comert si servicii

9

Educatie fizică si sport

10

Filosofie; logică, argumentare si comunicare
Informatică;
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Fizică ;
Fizică - chimie

11
12
13

Geografie; geografie-istorie

14

Istorie; istorie - geografie

19

Matematica; matematicâ – fizică

20

Medicină generala
Muzică instrumentală (functie de instrument)
Educatie vizuala

21
22

Tehnologii (ingineri)

23

Pregatire - instruire practica (maistrii instructori)

24

10.00-11.00

11.00-12.30

Religie (toate confesiunile)
Profesor psihopedagog; profesor logoped; profesor itinerant si de
25
sprijin
Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, o au, în

ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care
beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform
prevederilor art. 61 din Metodologie
Art. 94 alin.7
a)
cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare
în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b)
cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea
normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă,
conform art. 90;
d) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2019 şi candidaţi repartizaţi în baza
rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013 în
etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă
repartizare, conform art. 90;
e) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas
neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat,
angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi
neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care
nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor
stabilite la alin. (8);
h) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3
(trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin.
(8);
i) personalul didactic calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin
definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).
(8) Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. e)-i) se aplică, în ordine
următoarele criterii:
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul
şcolar anterior;
c) rezultatul obţinut la interviu;
d) gradul didactic;
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la
examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
Art. 96 alin.3
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică
de predare-învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract
individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predareînvăţare-evaluare incompletă,
în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă
repartizare, conform art. 90;
c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă
unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru
încadrarea în regim de plata cu ora.
Notă: Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de
titularizare din 2013-2018 candidaţii 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).
.
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