
 
 
 
 
 
 

  

 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN  

VRANCEA 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 

Sedinţa  de repartizare  în baza art. 94 alin. 7 şi  art. 96 alin. 3  va avea loc în data de 3 
septembrie  2020 în sala de şedinţe a  ISJ VRANCEA, după următorul program: 

   
 Joi  - 3 septembrie 2020  

10-1030educatoare  
1030-1100-invatatori 
1100-1130-matematica,fizică, chimie,biologie, informatică +TIC 
1130-1200-istorie, geografie, cultură civică, filosofie,sociologie,psihologie 
1200-1215-religie,discipline teologice de specialitate. 
1215-1230-psihopedagogie specială,profesor psihopedagog,profesor 
educator,kinetoterapie,consiliere psihopedagogică, profesor logoped, profesor psiholog şcolar. 
1230-1330-limba română, limba latină  

1330-1400-limba  franceză, limba engleză, 
1400-1430- discipline tehnice,economice şi educaţie tehnologică,pregătire instruire 
practică,activitati de preprofesionaliozare,medicină generală,farmacie,medicină 
generală/managemet şi legislaţie sanitară, farmacie/management financiar farmaceutic si 
legislatie 
1430-1500- arte(educaţie vizuală/educaţie plastică, educatie muzicala, muzică instrumentală 
(funcţie de instrument), ansamblu coral, artă vocală-iniţiere vocală,desen,etc.) 
1500-1515-educaţie fizică şi sport , educaţie fizică şi sport :pregătire sportivă de specialitate 
15.15 – alte specialitati. 

 
Ordinea în care vor fi reparizate cadrele didactice în şedinţa din 3 septembrie 2020 : 
Notă. Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare 
cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de 
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din 
Metodologie.  

Art. 94 alin.7 
 (7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de 
repartizare, în ordine: 
 
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare  postului rămaşi nerepartizaţi sau cu 
norma incompletă, conform art. 90; 
b) candidaţi repartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020 şi candidaţi repartizaţi în baza 

rezultatelor obţinute la concursurile naţionale 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014 în 
etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă 

repartizare, conform art. 90; 

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) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în 

alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, 

selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas 
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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) gradul didactic; 

d) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic; 
e) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la 

examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. 

 

a)  Art. 96 alin.3 
a) candidaţilor rămaşi nerepartizaţi sau celor repartizaţi în etapele anterioare cu norma didactică de 

predare - învăţare - evaluare incompletă, conform art. 90; 
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, 
conform art. 90; 
c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată 
în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut. 
 
Notă 

Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform art.96 alin. (3) se 
emit începând cu data de la care au fost repartizați. 

 

Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin 
procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în 
care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de 
repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi. 

 
Notă: Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare din 
2014-2019 candidaţii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu 
au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în 
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). 
 

 


