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Nr. 5295 din 12.08.2020

PROGRAMUL ŞEDINŢEi DE REPARTIZARE
DIN DATA DE 14 AUGUST 2020
Locul desfășurării : Inspectoratul Scolar Judetean Salaj (sala de sedinte a ISJ)
14 august 2020 , ORA 10.00– Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:
1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin.
(4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase
cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;
2. soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate
a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate
nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau
detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
3. candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la
concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut
minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;
4. cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au
promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut
minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;
(Pct. 3 şi pct.4 - ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor)
5. ocuparea posturilor didactice, rămase vacante, de către cadrele didactice care beneficiază de
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61
din Metodologie.

➢ 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 nr. 874/2020 vor intra în instituţie purtând masca de protecţie.
➢ La intrarea în ISJ Salaj se va face triaj epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi 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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