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ANUNȚ 
  

Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare obţinute la concurs, conform art. 64 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor 

din Metodologie. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică 

prevederile art. 65. În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă 

în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin 

semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în 

original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi 

desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra 

solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit 

la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează. 

 

Ședințele de repartizare pentru posturile vacante pentru perioadă nedeterminată se vor 

desfășura conform art.74 alin 3: 

În data de 4 august 2021 se repartizează în ordine: 

a) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care au obţinut nota minimum 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, 

pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, dacă au la dosar adresa emisă de 

unitățile de învățământ prin care se confirmă că posturile didactice/catedrele respective au o 

viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi pot fi ocupate pe perioadă 

nedeterminată; 

b)  candidaţii care au obţinut nota minimum 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, 

indiferent de statutul acestora, care au susţinut proba scrisă în judeţ şi candidaţii care au optat 

pentru repartizare în judeţ cf. art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie, pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, 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). 

În data de 5 august 2021 se repartizează în ordine: 

c) cadre didactice titulare și 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 nesoluționate din etapele anterioare ale mobilităţii sau care au depus cereri în perioada 

de înscriere la concurs, 11-17 mai 2021 și care au deja fişe de ocupări pentru completare în 

aplicație);   
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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 ramăs nesoluționate din etapele anterioare ale mobilității sau care au depus cereri în 

perioada de înscriere la concurs, 11-17 mai 2021 și care au deja fișe de ocupări pentru transfer 

sau detașare pentru restrângere nesoluționată în aplicație);          

e) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma 

didactică de predare incompletă (doar cadre didactice care au rămas nesoluționate din etapele 

anterioare ale mobilității sau care au depus cereri în perioada de înscriere la concurs, 11-17 

mai 2021 și care au deja fișe de ocupări pentru completare în aplicație); 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 în județ 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). 

 

 Ședințele de repartizare se vor desfășura în Sala de festivități a Colegiului 

Național de Artă ”Octav Băncilă” Iași conform planificării publicate pe site-ul 

ISJ Iași. 
  

  


