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In data de 5 august 2021 se repartizează in ordine: 

c) cadre didactice titulare si cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din 
Metodologie pentru completarea normei didactice de predare (doar cadre didactice care au 
ramas nesolutionate din etapele anterioare ale mobilitatii sau care au depus cereri in perioada 
de inscriere la concurs, 11-17 mai 2021 si care au deja fise de ocupari pentru completare in 
aplicatie);                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
d) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată (doar cadre didactice care 
au ramas nesolutionate din etapele anterioare ale mobilitatii sau care au depus cereri in 
perioada de inscriere la concurs, 11-17 mai 2021 si care au deja fise de ocupari pentru transfer 
sau det. restr. nesol. in aplicatie);          
e) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma 
didactică de predare incompletă (doar cadre didactice care au ramas nesolutionate din etapele 
anterioare ale mobilitatii sau care au depus cereri in perioada de inscriere la concurs, 11-17 mai 
2021 si care au deja fise de ocupari pentru completare in aplicatie);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
f) pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul 
judeţului, a candidaţilor care au susţinut proba scrisă in judet şi a candidaţilor care au optat pentru 
repartizare in judet cf. art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie , care au statut de cadre 
didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea 
statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul 
preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul 
național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut nota minimum 7 
(şapte)  la concursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor din Metodologie (avize, atestate necesare pt. 
ocuparea anumitor posturi didactice/catedre). 

 

Ședința va avea loc  în sala mare de ședințe a ISJ Vrancea începând cu ora 10. 
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