
ȘEDINȚA DE REPARTIZARE 

8 SEPTEMBRIE 2021 

SE VA DESFĂȘURA LA PALATUL COPIILOR 
 

ORA 8,00  EDUCATOARE  

 

ORA 9,30     INVĂȚĂTOARE  

 

ORA 11,00  ARTE, INVATAMANT SPECIAL, BIOLOGIE, CHIMIE, 

FIZICA  

 

ORA 12,30  ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE ORTODOXA, 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT  

 

ORA 14,00 INFORMATICA, MATEMATICA, DISCIPLINE 

TEHNICE  

 

ORA 15,30   LIMBA ROMANA, LIMBI MODERNE/MATERNE  



Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ 

rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ordine: 

 

1. Detasarea la cerere conform art. 86 alin. (13) 

2. Repartizare candidați nerepartizați sau repartizați în etapele anterioare dar care au  

normă incompletă,  în vederea completării normei conform art. 94 alin. (7)  din 

Metodologie 

3. Repartizare candidați nerepartizați sau repartizați în etapele anterioare dar  care au  

normă incompletă,  în vederea completării normei conform art. 96 alin. (3)  din 

Metodologie. 

4. Repartizare candidați cu studii corespunzătoare postului, participanți la concursul 

organizat de inspectoratul școlar care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci). 

5. Repartizare cadre didactice calificate, în regim de plata cu ora, pe o perioadă de cel 

mult 60 de zile, cu domiciliul sau reședința în localitate, urmând ca în aceste perioade să 

se organizeze concurs la nivelul unităților școlare. 

6. Repartizare cadre didactice calificate, în regim de plata cu ora, pe o perioadă de cel 

mult 60 de zile, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare, calculate conform 

anexei 15 la Metodologie, urmând ca în aceste perioade să se organizeze concurs la nivelul 

unităților școlare. 

7. Repartizare candidați fără studii corespunzătoare postului, participanți la testarea 

organizata de inspectoratul scolar care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci), 

până la solicitarea postului de un cadru didactic calificat. 

 



Art. 103  
(3) În şedinţa de repartizare, absolvenţii învăţământului superior care au obţinut la testare cel puţin media 7 (şapte) îşi pot constitui 

norma didactică de predare şi cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, alteledecât cea pentru care a susţinut testarea, până 

la 1/3 de normă,în învăţământul gimnazial din mediul urban, respectiv până la 1/2 de normă, în învăţământul gimnazial din mediul 

rural.  

(4) Departajarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b), având domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul 

didactic/catedra vacant(ă)/rezervat(ă) solicitat(ă), se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: a) gradul 

didactic; b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învăţământ; c) media de departajare 

cea mai mare calculată conform anexei nr. 15 ; d) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv 

media obţinută la examenul de bacalaureatpentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

(5) Departajarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) având aceeaşi medie de departajare, care solicită acelaşi post didactic,se 

realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: a) gradul didactic; b) nota/media cea mai mare obținută la gradul 

didactic sau la examenul de definitivare în învăţământ; c) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, 

respectiv media obţinută la examenul de bacalaureatpentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

(6) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (1) şi (2) se emit începând cu data dela care au 

fost repartizați. 


