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Nr. 5139 din 02.08.2021 

GRAFICUL 
ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIN 

4 SI 5 AUGUST 2021 
 
Locul desfășurării : Inspectoratul Scolar Judetean Salaj (sala de sedinte a ISJ) 
 

4  AUGUST 2021 
• repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au 

participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) 
sau 80 alin. (9), după caz; 
 
- toate disciplinele – ora 9.00 

 
• repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz. 

-educatoare – ora 10.00 
-invatatori – ora 11.00 
-alte discipline – ora 12.00 
 
 

Candidaţii sunt ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la 
proba scrisă din        21.07.2021, indiferent de judeţul în care au susţinut această probă.   
 
Nu participă candidaţii cu note sub 7.00 obţinute la proba scrisă a concursului naţional – 
sesiunea 2021. 
 
Este permisă întrarea în clădirea ISJ SALAJ  numai a candidaţilor planificaţi la ora 
respectivă;  
 
➢ candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi 
în conformitate cu prevederile ordinului ministerului sănătăţii vor intra în instituţie purtând 
masca de protecţie.  
 
➢ la intrarea în ISJ SALAJ se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 
 
 ➢ în sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de 
minim 2 m între persoane.   
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5  AUGUST 2021 
• Ședință de repartizare, în ordine, a: 

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c); 
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d); 
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma 
didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e); 
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9), după caz. 

 
- Toate disciplinele – ora 10.00 

 
Art. 74 din Metodologie( OMEC nr. 5991/2020) 
 

Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se 
repartizează în şedinţă de repartizare organizată de comisia judeţeană/a municipiului 
Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului.  
 
 (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare obţinute la concurs, conform art. 64 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea 
condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se 
aplică prevederile art. 65. În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se 
exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu 
certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând 
procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia 
de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul 
didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un 
împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.  
 
 (3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, 
conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel:   
 
a) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), 
conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, pe posturile 
didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13);  
 
 b) repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), 
conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, 
pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau 
inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba 
scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu 
respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul 
Ministerului Educației și Cercetării;   
 
c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, 
a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);   
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d) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de 
activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;  
 
 e) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice 
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare 
incompletă;  
 
f) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea 
acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă 
în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu 
statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, 
cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor 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, şi au 
obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul  
naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și 
Cercetării.  
 
(4) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile 
didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare 
înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile 
excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.  
 
 (5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită 
probă practică/orală, candidaţii trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize 
suplimentare, candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea 
de înscriere în perioada de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. Excepție fac 
avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ care pot fi 
prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare.  
 
(6) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către 
conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.   
 
 
 
Inspector şcolar general                                                     Inspectori resurse umane   
 Prof. dr. Vasile Bulgărean                                                  prof.   Claudia Boha                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

                 prof.  Viorel  Lungu    
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