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Nr.         6723          / 1.09.2021 

 

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ÎNSCRISE LA ETAPELE DE MOBILITATE 

A PERSONALULUI DIDACTIC, SESIUNEA 2021 
 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna organizează ședințe publice de repartizare la PALATUL 

COPIILOR ȘI AL ELEVILOR (str.Korosi Csoma Sandor, nr.19) în ziua de 3 septembrie 2021. 

Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatic, pentru 

candidații nerepartizați sau cu normă incompletă, în ordine, astfel: 

 

3 septembrie 2021 – ora 9,00 
a)     cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, 

precum şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare 

incompletă pentru completarea normei didactice;  

b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului 

pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detașare la cerere sau detaşare la cerere 

prin concurs;  

d) candidaţil care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în 

ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei 

contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de 

repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;  

e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu 

norma didactică de predare incompletă, pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată, conform prevederilor 

art. 8 alin. (4) din Metodologie; 

f) cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific(candidații titulari începând cu 1 septembrie 

2021 nu se repartizează acum, doar pe 8 septembrie); 

 

3 septembrie 2021– ora 9,30  

g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 

şcolar 2021-2022;  

h) candidaţi cu nota/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2021, după caz, 

în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare; 

 

3 septembrie 2021 – ora 9,45 

i) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului 

solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la 

alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

notelor şi mediilor de repartizare;  

j) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului 

solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la alte 

concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

notelor şi mediilor de repartizare;  
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k) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisă 

în profilul postului solicitat la concursurile naţionale din sesiunile 2020, 2019 şi/sau 2018 şi nu au mai participat ulterior 

la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale 

în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor 

de repartizare; 

 

3 septembrie 2021 – ora 10.00 

l) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2021, şi 

care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a 

notelor/mediilor de repartizare; 

m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 

2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au 

mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul 

următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 

2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au 

mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 

următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019 

şi/sau 2018, care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 5 (cinci) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri 

naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea 

postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional 

din sesiunea 2021 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 5 (cinci), după caz, ierarhizaţi pe o listă 

unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua 

specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, respectiv posturi în 

specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri 

naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 

minimum 7 (şapte), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul 

didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au mai participat ulterior 

la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale; 

r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri 

naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 

minimum 7 (şapte), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul 

didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au mai participat ulterior 

la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale; 

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota la proba 

scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019 şi/sau 2018 care nu au mai 

participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul 

didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;   
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3 septembrie 2021 – ora 10,30  
a) 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; 

b) 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);  

c) 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);  

d) 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); 

e) 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); 

f) 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); 

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor 

stabilite la alin. (8). 

 

3 septembrie 2021 – ora 11,00  
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) (candidații care doresc ore în completarea 

normei care nu sunt în specializare); 

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. 

 

Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba 

scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, 

cu respectarea condițiilor prezentei metodologii. În cazul notelor egale la proba scrisă se aplică 

prevederile art. 63 din Metodologie. 

Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de pretransfer 

are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. 

Împuternicitul trebuie să prezinte procura notarială în original.  

Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris, şi se consemnează în   

procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă 

prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-

un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.  

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.  

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă 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.  

În vederea evitării scindării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete, în şedinţele de 

repartizare organizate conform art.90, alin. (1), candidaţii se repartizează, de regulă, pe catedrele vacante/rezervate 

complete existente în lista publicată sau prin constituirea unei norme didactice de predare complete din catedrele 

vacante/rezervate incomplete deja existente în lista afişată la începutul şedinţelor. 
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• Candidaţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original, mască de 

protecție, mănuși, pix propriu pentru semnarea procesului verbal.  

• Candidaţii care nu pot participa la şedinţa publică pot fi reprezentaţi de o altă persoană 

împuternicită prin procură notarială, în original. 

• ÎN SALA DE ȘEDINȚE VOR INTRA MAXIMUM 12 PERSOANE, CU RESPECTAREA 

DISTANȚIERII SOCIALE ȘI A PREVEDERILOR LEGALE! 

 

 

Inspector școlar general,    Inspector școlar pentru managementul 

                resurselor umane,              

       prof. KISS  IMRE         prof. KISS  ÉVA  ILDIKÓ  

 

 


