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ȘEDINȚĂ PUBLICĂ – 8-10 septembrie 2021 

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de 

repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează: 

a)  repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor; 

Termen: 8 septembrie 2021 

 

b)  repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 

c)  ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 

104 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 

Perioada: 8-10 septembrie 2021 

 

8 septembrie 2021 

Locație: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA, SALA DE FESTIVITĂȚI 

 

Ora  de începere : 09
30 

(TOTI CANDIDAȚII)
 

a) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la 

cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor; 

 

Ora  de începere : 10
00 

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din 

Metodologie; 

 

NR. 

CRT. 

POSTUL DIDACTIC / CATEDRA ORA 

1. EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRESCOLAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

   

10:00 

2. ÎNVĂȚĂTOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR/PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR  (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  

 

12:00 

3. 

 

 

 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. LIMBA LATINĂ 

LIMBI MODERNE 

- Limba engleză   

- Limba  franceză   

- Limba germană  

- Limba spaniolă 

LIMBA  MATERNĂ (TURCĂ, RUSĂ) 

 

13:30 

14.00 

 

 

 

 

15.00 
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9 septembrie 2021 

Locație: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA, SALA DE FESTIVITĂȚI 

Ora  de începere : 9
00 

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din 

Metodologie; 

 

4. MATEMATICĂ 

INFORMATICĂ ȘI T.I.C. 

 

09:00 

5. BIOLOGIE 

FIZICĂ 

CHIMIE  

GEOGRAFIE 

ISTORIE  

 

10:00 

 

 

11:00 

6. RELIGIE ORTODOXĂ 

PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL  

S.U.M. 

 

11:30 

 

 

12:00 

7. ARTE 

  

12:30 

8. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE 

SPECIALITATE  

13:15 

 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

 

9. DISCIPLINE TEHNICE (PROF.+ P.I.P.) 

 

14:15 

 

 

 

10 septembrie 2021 

Ora  de începere : 09
00 

(TOTI CANDIDAȚII) 

b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din 

Metodologie; 

c) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform 

prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 
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Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la 

concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost 

repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă 

nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform 

anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii 

comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și 

Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în 

interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de 

la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. 

 

Art. 103 (1) 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 din etapele 

anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7); 

b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare 

incompletă, conform art. 96 alin. (3); 

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 

(cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 

Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum 

urmează: 

a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și 

Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de 

predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în 

medii dezavantajate; 

b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de 

predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra 

solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea 

acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de 

predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul 

didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform 

anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea 

acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 

5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 

Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform 

criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de 

un cadru didactic calificat. 
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(3) În şedinţa de repartizare, absolvenţii învăţământului superior care au obţinut la testare cel 

puţin media 7 (şapte) îşi pot constitui norma didactică de predare şi cu alte ore, la discipline din 

aceeaşi arie curriculară, altele decât cea pentru care a susţinut testarea, până la 1/3 de normă, 

în învăţământul gimnazial din mediul urban, respectiv până la 1/2 de normă, în învăţământul 

gimnazial din mediul rural. 

(4) Departajarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b), având domiciliul sau reședința în 

localitatea în care se află postul didactic/catedra vacant(ă)/rezervat(ă) solicitat(ă), se realizează 

luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: 

a) gradul didactic; 

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în 

învăţământ; 

c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15 ; 

d) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media 

obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. 

(5) Departajarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) având aceeaşi medie de departajare, 

care solicită acelaşi post didactic, se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele 

criterii: 

a) gradul didactic; 

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în 

învăţământ; 

c) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media 

obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. 

 

Art. 104 (1) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, 

care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în regim de plata 

cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul 

municipiului Bucureşti în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile 

didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2021-2022, pe termen scurt, de cel mult 60 de 

zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat în condiţiile prezentei 

Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul 

unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, în ordine, personalului didactic de 

predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se 

recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a 

desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii 

dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat, prin decizie a directorilor, în 

baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, 

posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în 

lipsa personalului didactic de predare calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în 
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regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin 

decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului fără studii 

corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări 

pentru ocuparea acestor posturi. 

(2) Nu pot ocupa posturi didactice/catedre pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, ca personal 

didactic de predare calificat, respectiv pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, ca personal fără 

studii corespunzătoare postului, până la organizarea concursului/testării pentru ocuparea acestor 

posturi, candidaţii care se află într-una dintre următoarele situaţii: 

a) au obţinut note sub 5 (cinci) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021 şi nu au participat la concursul/testarea organizate 

de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti; 

b) nu au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021, dar au obţinut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea 

organizate de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti; 

c) au obţinut note sub 5 (cinci) atât la concursul naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021, cât şi la concursul/testarea 

organizate de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti. 

 

(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2021-2022 se 

atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează: 

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum şi cadrelor didactice 

titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul 

învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare; 

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei 

Metodologii; 

c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase 

nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit 

Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi în anexa nr. 18, rămaşi nerepartizaţi după 

derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care 

îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei 

Metodologii; 

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic de predare 

titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; 

e) 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); 

f) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei 

Metodologii; 
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g) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul 

organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile 

prezentei Metodologii. 

h) pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, în regim de plata cu ora, în ordine, personalului 

didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin 

care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare 

pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii 

dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat; 

i) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul 

organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile 

prezentei Metodologii. 

(4) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2021-2022 

nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de 

administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, 

în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea 

posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, în lipsa 

personalului didactic de predare calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ 

pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea 

angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a 

personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe 

post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea 

postului/catedrei de un cadru didactic calificat. 

 

 

 


