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ANUNȚ 
Ședință publică  20-21 august 2020 

Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la 
proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020 

 
Categorii de personal repartizate: 

(i) cadrele didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă 
nedeterminată/ determinată;  

(ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru 
completarea normei didactice pe perioadă determinată;  

(iii) cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau 
detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;  

(iv) cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie(care 
nu au fost repartizate pe post până în 20 august 2020);  

(v) candidații care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul 
concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având 
prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor 
individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare 
minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie. 
    

Ședința de repartizare pentru categoriile de personal menționate mai sus  se va 
desfășura la sala de ședințe a ISJ Vrancea, după următorul program: 

 
Joi  20  august 2020 

1010-1200- educatoare  
1200-1330- invatatori 
1330-1415- limba română 

1415-1500- limbi moderne 
1445-1500- matematica, fizică, chimie, biologie 
1500-1530-istorie, educatie sociala 
1530-1630- educaţie fizică şi sport , educaţie fizică şi sport :pregătire sportivă de 

specialitate,alte discipline 
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Vineri  21  august 2020 
 

900- 930- religie 
930-1000-profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială, 
profesor psihopedagog, profesor educator ,profesor logoped, profesor psiholog şcolar, 
terapie educaţională complexă şi integrată, profesor in cabinet de consiliere. 
1000-1100-discipline tehnice, economice şi educaţie tehnologică, pregătire instruire 
practică, activitati de preprofesionalizare,  
1100-1115- posturi palate şi cluburi 
1115-1130- geografie 
1130-1140- informatică și TIC 
1140-1230 – alte discipline 
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