GRAFICUL ȘEDINȚEI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
Data: 9.09.2021
Locul desfasurarii: Inspectoratul Scolar Judetean Sălaj (sala de sedinte a ISJ)
Ordinea de repartizare
Art. 103 (1) și(2)
Notă. Începând cu data de 19 august 2021 şi după începerea cursurilor, prioritate la
ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în
ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei
didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă
pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 63 din Metodologie.
Notă: (1) În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul
învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele
didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele
didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21
alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în
învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se
analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar
pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.
Art. 103 (1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în
şedinţă de repartizare, în ordine:
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din
etapele anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin.
(7);

Art. 94 alin.7
(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de
repartizare, în ordine:
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi
sau cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18;
b) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2021 şi candidaţi
repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale 2020, 2019, 2018,
2017, 2016 sau 2015 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi
didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;
c) 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);
d) d) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea
în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadrați, selectaţi în baza criteriilor stabilite la
alin. (8);
e) e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar
rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu celmult 3 (trei) ani vârsta legală de
pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) f) personalul didactic de predare 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);

g) g) personalul didactic de predare 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);
h) h) personalul didactic de predare calificat pensionat din altedomenii de activitate,
rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).
b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică
de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3);
Art. 96 alin.3
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma
didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract
individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea
completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conformprevederilorart. 8 alin. (4);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă
repartizare, conform anexei nr. 18;
c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinutpentru încadrarea în regim
de plata cu ora.
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media
de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel
judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99alin. (5), în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare.
(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine,
după cum urmează:
a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul
Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină
personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de
învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului
didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul
didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări
pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic
de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul
didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate
conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări
pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze,
prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În
cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice
de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.
NOTĂ:
Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform art.103
alin. (1) și (2) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.

La ședința de repartizare din 9 septembrie 2021 se vor repartiza posturile din lista
posturilor vacante/rezervate, posturile rezultate în urma detașărilor din timpul ședinței
de repartizare și posturile rezultate în urma eventualelor renunțări.
Notă: Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de
titularizare din 2015-2020 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).
Interval orar:
NR
DISCIPLINA
PROGRAMARE ORA
CRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru
invatamantul primar (in limba romana)
Invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru
invatamantul primar (in limba maghiara)
Educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru
invatamantul prescolar (in limba romana)
Educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru
invatamantul prescolar (in limba maghiara)

9.00-9.30

9.30-10.15

Limba si literatura română
Limba engleză ; Limba engleză - limba franceză

10.15- 11.30

Limba franceză ; Limba franceză - limba engleză
Limba maghiară-maternă
Alimentatie publica si turism / alimentatie publica
Biologie; biologie-chimie
Chimie; Chimie - fizică

11.30-12.30

Fizică ; Fizică - chimie
Economic, administrativ, comert si servicii / comert si servicii
Educatie fizică si sport
Filosofie; logică, argumentare si comunicare
Matematica; matematicâ – fizică

12.30-13.15

Informatică; Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Geografie; geografie-istorie
Istorie; istorie - geografie
Medicină generala
Muzică instrumentală (functie de instrument)
Educatie vizuala
Tehnologii (ingineri)
Pregatire - instruire practica (maistrii instructori)

13.15-15.00

24.
25.
26.

Religie (toate confesiunile)
Profesor psihopedagog; profesor logoped; profesor itinerant si de
sprijin
Alte discipline
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