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 ANUNŢ 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj organizează în data de 15 ianuarie  2018 în sala de 

şedinţe (et. 1)  ora 13.00- şedinţă publică pentru ocuparea următoarelor posturi didactice: 

- Limba engleză, nivel gimnazial (limba de predare română), 18 ore, rezervat- Școala 

Gimnazială Nr.1 Măeriște, începând cu data de 16.01.2018; 

- Limba franceză, nivel gimnazial (limba de predare română), 18 ore, rezervat- Școala 

Gimnazială Nr.1 Cuzăplac, începând cu data de 22.01.2018; 

- Maistru instructor confecționer produse textile (limba de predare română), 20 ore, 

CSEI Șimleu Silvaniei, structura ”Speranța” Zalău, necesită aviz educație specială,  

începând cu data de 16.01.2018; 

- Economic, administrativ poștă (limba de predare română), nivel liceal, 10 ore, Colegiul 

Național ”S. Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, începând cu data de 16.01.2018; 

- Biologie (limba de predare română), nivel gimnazial 9 ore, rezervat- Școala Gimnazială 

”I. Maniu” Zalău, începând cu data de 16.01.2018; 

- Biologie (limba de predare română), 5 ore, rezervat- Liceul cu Program Sportiv ”A. 

Iancu” Zalău, începând cu data de 16.01.2018; 

- Limba și literatura română, nivel gimnazial, 18 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 

Făgetu, începând cu data de 16.01.2018; 

- Geografie (limba de predare română), nivel gimnazial, 6 ore, Școala Gimnazială ”Vasile 

Lucăcel” Someș Odorhei, începând cu data de 16.01.2018; 

- Geografie (limba de predare română), nivel gimnazial, 5 ore, Școala Gimnazială ”A. 

Iancu” Aluniș, începând cu data de 16.01.2018; 

- Istorie (limba de predare română), nivel gimnazial, 5 ore, Școala Gimnazială ”A. Iancu” 

Aluniș, începând cu data de 16.01.2018; 

Repartizarea candidatilor se va face in concordantă cu precizările art. 103 (alin. 2)  din 

Metodologia în vigoare.    

”Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2015-2016, se 

atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:  

a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în 

interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare; 

 b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată,repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei 

Metodologii; 

 c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase 

nesoluţionate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi 

candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, 

potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu 

respectarea prezentei Metodologii;  

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită 

detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;  

e)în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;  

f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de 

inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei 

Metodologii.” 
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