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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

Nr. 8648/1.09.2021         Avizat,   

Inspector școlar general, 

          Prof. Lavinia Carina PRISTAVU 

 

 

 

GRAFICUL  

şedinţei publice de repartizare organizată de Comisia judeţeană de mobilitate 

în vederea repartizării conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

 

Art. 94 alin. (7) din Metodologie: 
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) 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) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar 

rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în 

baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

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) 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) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, 

rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8). 

 (8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. c)-g) se 

aplică, în ordine, următoarele criterii: 

a) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 

b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul 

şcolar anterior; 

c) rezultatul obţinut la interviu; 

d) gradul didactic; 

e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic; 

f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul 

de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

 

Art. 96 alin. (3) din Metodologie: 

În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se 

repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după 

cum urmează:  
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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 conform prevederilor art. 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 obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora. 

 

JOI - 2 SEPTEMBRIE 2021, ora 8.00  

ONLINE, LA ADRESA  meet.google.com/pvs-qekd-wsy 

  

Linkul activ meet.google.com/pvs-qekd-wsy va fi postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin, la adresa www.isjcs.ro, secţiunea ŞEDINŢE PUBLICE DE 

REPARTIZARE 2021-2022.  

Este obligatoriu să vă conectaţi utilizând o adresă de gmail, iar în cazul în care vă conectați 

de pe telefon, vă rugăm să vă instalați aplicația Meet. Conectarea se va face, obligatoriu, cu cel puţin 

5 minute înainte de ora de începere a şedinţei, pentru a vi se da permisiunea de participare. 

 Totodată, vă rugăm să aveţi cartea de identitate la îndemână în vederea identificării prin 

camera web. 

 Întâlnirea prin videoconferinţă va fi înregistrată. Secretarul şedinţei consemnează în 

procesul-verbal opţiunea exprimată de dvs. în vederea soluţionării. 

 În cazul în care pierdeţi semnalul de internet şi nu mai puteţi participa la videoconferinţă, vă 

rugăm să sunaţi membrii comisiei în vederea reconectării la activitatea desfăşurată, exprimării 

opţiunii şi soluţionării cererii dvs. – IŞGA CONCIATU Loredana 0731 790 348,  IŞ MRU STAN 

Simona Liliana 0744 769 767 sau 0733 732 163, IŞ MRU ROIBAN Adrian Paul 0728 734 363, 

Informatician ORZA Ovidiu 0729 967 996. 

Punctul 24 din Calendarul mobilităţii     Termen: 2-3 septembrie 2021 

NOTĂ: 

 CANDIDAŢII SE VOR CONECTA ACCESÂND LINK-UL PENTRU ŞEDINŢA ON LINE 

CU CEL PUŢIN 1 ORĂ ÎNAINTE DE ORA PROGRAMATĂ PENTRU DISCIPLINA 

RESPECTIVĂ  

 Opţiunea fiecărui cadru didactic se exprimă în cadrul videoconferinţei şi se consemnează de 

către secretar în procesul-verbal al şedinţei; 

 Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare are dreptul să desemneze, 

prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele, conform 

prevederilor din procedura operaţională 

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online 

 Ultimii 5 candidaţi rămân conectaţi până la finalul videoconferinţei în vederea repartizării 

publice şi a celui din urmă cadru didactic.  

 

JOI- 2 SEPTEMBRIE 2021, ora 8.00  

ORA 8.00 DESCHIDEREA ȘEDINȚEI PUBLICE 

ORA 8.10 ÎN ORDINEA ARIILOR CURRICULARE  

 

8.10 – 8.45 

EDUCATOARE (în limba română şi în limba maternă) 
 

8.45 – 9.30 

ÎNVĂŢĂTORI (în limba română şi în limba maternă) 
 

9.30 – 10.30 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

http://meet.google.com/pvs-qekd-wsy
http://meet.google.com/pvs-qekd-wsy
http://www.isjcs.ro/
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10.30 – 11.00 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

11.00 – 11.20 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT + PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE 
 

11.20 – 11.45 

ARTE – ARTE VIZUALE; EDUCAŢIE MUZICALĂ; EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 

 

11.45 – 12.30 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL + CJRAE 

 

12.30 

PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR 

 

LA FINALUL ŞEDINŢEI PUBLICE DIN DATA DE 3 SEPTEMBRIE 2021 VA AVEA LOC  

 

COMPLETAREA NORMEI PE PERIOADĂ DETERMINATĂ CU ORE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

GIMNAZIAL, CF. PREVEDERILOR ART. 8 ALIN. (4) DIN METODOLOGIE – TOATE 

DISCIPLINELE, în baza cererii înregistrate la unitatea/unităţile de învăţământ în perioada 27-31 august 

2021, soluţionate în 1 septembrie 2021 şi prezentării avizului în cadrul şedinţei publice de repartizare 

 

SOLUŢIONAREA CANDIDAŢILOR CARE AU RENUNŢAT, ÎN SCRIS, LA 

REPARTIZAREA/REPARTIZĂRILE ANTERIOARE, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A 

NOTELOR/MEDIILOR DE REPARTIZARE. Termen de transmitere a cererii-tip (postată pe site-ul ISJ CS la 

adresa www.isjcs.ro secţiunea MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC-ŞEDINŢE PUBLICE DE REPARTIZARE 2021/2022) pe adresa de e-

mail secretariat@isjcs.ro, 3.09.2021, ora 10.00. 

 

SOLUŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE ANGAJAT CU CONTRACT 

INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN ALTĂ UNITATE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PE BAZA AVIZULUI OBŢINUT PENTRU ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE 

PLATA CU ORA. Termen de transmitere a avizului pe adresa de e-mail secretariat@isjcs.ro, 1.09.2021. 

 

COMISIA JUDEŢEANĂ DE MOBILITATE 

  

PREŞEDINTE    

Inspector Şcolar General Adjunct 

VICEPREŞEDINŢI 

Inspectori Şcolari MRU 

Prof. Ileana Loredana CONCIATU Prof. Simona Liliana STAN 

 

Prof. Adrian Paul ROIBAN 

http://www.isjcs.ro/
mailto:secretariat@isjcs.ro
mailto:secretariat@isjcs.ro

