
Nr. 

crt.

Numele, iniţiala tatălui 

și prenumele 

candidatului

Unitatea de învățământ

/

Unitățile de învățământ în care a 

fost repartizat  de la începutul 

cursurilor în anul şcolar 

2020/2021

Postul didactic

/

Catedra 

pe care a fost repartizat  de la 

începutul cursurilor în anul 

şcolar 2020/2021

Limba de 

predare

Nivel de 

învățământ

Mediul Decizia/deciziile ISJ CS 

de repartizare

de la începutul 

cursurilor în anul şcolar 

2020/2021

nr./dată

Disciplina de concurs la proba scrisă

/

sesiunea

Nota la 

proba scrisă

/

nota la 

inspecţia 

specială la 

clasă sau 

proba 

practică

/

Media, cf. 

art. 64 (8) din 

Met.

Gradul didactic 

obţinut

/an

Înscris 

DEF, 

sesiunea 

2021

Specializări dobândite prin 

studii

Nivelul studiilor Calificativul 

FOARTE BINE în 

ultimii 2 ani 

încheiați și 

calificativ parțial 

2020-2021

Sancționat în 

ultimii 2 ani școlari 

încheiați sau în 

anul școlar curent 

2020-2021

Avize/Atestate Probe 

practice/Probe 

orale susținute la 

repartizare 2020-

2021

Postul didactic/

Catedra solicitat/ă

Total ore

TC/CDS

Unitatea/unităţile de 

învăţământ unde este normat

Limba de 

predare

Nivel de 

învățământ

Mediul Cod post ACORD

/

REFUZ 

CA al 

unităţii/unităţil

or de 

învăţământ

1 CHERLEA V. LILIANA 

CARMEN

Grădiniţa cu Program Prelungit 

Oţelu Roşu

Educatoare/Institutor pentru 

învățământul 

preșcolar/profesor pentru 

învățământul preșcolar (în 

limba română)

română preşcolar urban Nr.578/A/08 septembrie 

2020

Limba şi literatura română, pedagogie 

preşcolară şi metodica desfăşurării 

activităţilor instructiv educative în 

grădiniţa de copii

7,60/10,00/ 

8,20

Gradul I /2019 Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar

superioare 2018-2019 Foarte 

Bine/2019-2020 

Foarte Bine/2020-

2021 Foarte Bine

nu nu nu Educatoare/Institutor pentru 

învățământul 

preșcolar/profesor pentru 

învățământul preșcolar (în 

limba română)

25 Grădiniţa cu Program Prelungit 

Oţelu Roşu

română preşcolar urban 2018 REFUZ CA 

unitate - 

repartizare 

2020/2021 pe 

post rezervat

Inspector şcolar general
prof. Lavinia Carina PRISTAVU

Inspector şcolar general adjunct Inspectori şcolari MRU

prof. Ileana Loredana CONCIATU prof. Simona Liliana STAN

prof. Adrian Paul ROIBAN

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

NR. 3991/08.04.2021

Lista cu candidații INVALIDAŢI în cadrul şedinţei CA al ISJ CS din 08.04.2021

pentru modificarea duratei CIM din durată determinată de 1 an, în CIM pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, 

dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media 7,00, în condiţiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi dacă postul este vacant - SESIUNEA 2021


