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Nr. 14978/25.08.2020 
 

ANUNŢ 

 
ŞEDINŢE DE REPARTIZARE 

la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice rămase neocupate, conform 
prevederilor art. 90 din Metodologie, cu următoarea ordine de prioritate: 

 
a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 
alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu 
norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei 
Metodologii; 

b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detaşare la 
cerere sau detaşare la cerere prin concurs; 

d) candidaţi care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, având prioritate 
candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional, sesiunea 2020, şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale 
de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) 
obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 
şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile 
prezentei metodologii; 

e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 
alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu 
norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor 
art. 8 alin. (3); 

f) cadre didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific; 

g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 
perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021; 

h) candidaţi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe 



                                            
___________________________________________________________________ 

Strada Victoriei nr. 132 – 134 

Tg – Jiu, cod 210234 

Telefon : 0253‐227177 

Fax : 0253‐224750 

http://isj.gj.edu.ro, e‐mail : isjgorj@yahoo.com, 

Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1, I

010168, București

Tel :  +40 (0)21 405 57 06

Fax :  +40 (0)21 310 32 05

www.edu.ro

 
 

 

perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor 
prezentei metodologii; 

i) abrogat; 

j) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au 
obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba 
scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la 
alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 
următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

k) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului 
conform , în ordinea art. 89 alin. (4) descrescătoare a mediilor; 

l) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au 
obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 
2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), 
care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note 
sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de repartizare; 

m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul 
naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, în 
ordinea descrescătoare a notelor; 

n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile 
naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) 
(minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au 
mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) 
la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului 
didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare; 

o) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursul naţional din sesiunea 2020 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la 
proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, care solicită 
postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor; 



                                            
___________________________________________________________________ 

Strada Victoriei nr. 132 – 134 

Tg – Jiu, cod 210234 

Telefon : 0253‐227177 

Fax : 0253‐224750 

http://isj.gj.edu.ro, e‐mail : isjgorj@yahoo.com, 

Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1, I

010168, București

Tel :  +40 (0)21 405 57 06

Fax :  +40 (0)21 310 32 05

www.edu.ro

 
 

 

p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 
5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, 
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 
modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în 
specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 

q) candidaţi care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 
2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care 
nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale 
în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 

r) candidaţi cu a doua specializare care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile 
naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014, care nu au mai participat ulterior la alte 
concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 
următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor; 

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obţinut 
cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu 
au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale, ierarhizaţi pe o listă 
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul 
didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor; 

t) candidaţi care au renunţat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în 
etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 

Data: 
26 - 28 august 2020, după următorul Program de desfășurare: 

 

26.08.2020 (începând cu ora 13.00) 

13.00 – 13.30 - EDUCATOARE 

13.30 – 14.00 - ÎNVĂȚĂTORI 

14.00 – 15.00 - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI MODERNE 

15.00 – 16.00 - ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 
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27.08.2020 (începând cu ora 09.00) 

09.00 – 11.00 - MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 

11.00 – 13.00 - ISTORIE, GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIO-UMANE  

13.00 – 14.00 - RELIGIE ORTODOXĂ 

 

28.08.2020 (începând cu ora 09.00) 

09.00 – 11.00 - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE 

11.00 – 13.00 - INFORMATICĂ ȘI DISCIPLINE TEHNICE 

 
Loc de desfăşurare: 
Sala de sport de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu 
Strada Unirii, Nr. 27, tel. 0253 213 306 
 
 
Participanţi: 

1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la 
art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de 
viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare; 

2. soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de 
activitate a apărut în perioada aprilie-august 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu 
restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării 
restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru 
restrângere de activitate nesoluționată; 

3. cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă în 
baza prevederilor art. 61 sau art. 85 din Metodologie, nerepartizate; 

4. cadrele didactice care beneficiază de continuitate la detașare; 
5. cadrele didactice care solicită detașare la cerere; 
6. candidații care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 

concursului național, sesiunea 2020; 
7. candidații care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la un concurs național, din 

perioada 2017-2019 și ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă; 
8. candidații care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la unul din concursurile 

naționale, din perioada 2014-2016 și ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) 
la proba scrisă; 
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Cerinţe: 
 Este permisă întrarea în sală numai a candidaţilor menționați anterior care pot ocupa 

posturile didactice/catedre publicate; 
 Candidaţii se prezintă la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, în datele de 

26.08.2020, 27.08.2020 și 28.08.2020, cu 15 minute înainte de ora la care au fost 
programaţi; 

 Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi 
în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020 vor intra în 
instituţie purtând masca de protecţie; 

 La intrarea în curtea Școlii Gimnaziale ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu se va face triaj 
epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi se va face dezinfectarea obligatorie a 
mâinilor; 

 Candidaţii vor respecta marcajele care precizează circuitele separate de intrare în sala de 
şedinţe, respectiv de ieşire din sala de şedinţe; 

 În sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de 
minim 2 m între persoane, conform marcajelor existente; 

 
 


