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ȘEDINȚA DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE 

05 AUGUST 2021 

 

Loc de desfăşurare:  

Sala de sport a Liceului Energetic Tg-Jiu,  
str. Aleea 23 August, nr. 11, localitatea Tg-Jiu 
 
Data: 

05 august 2021, începând cu ora 09.00 

 
Participanţii la şedinţa de repartizare: 

a) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute 
la art. 21 alin. (4) şi (6); 

 Repartizarea se face în intervalul orar 09.00 – 09.30 
b) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice 

titulare aflate în restrângere de activitate; 
 Repartizarea se face în intervalul orar 09.30 – 10.00 
c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă; 
 Repartizarea se face în intervalul orar 10.00 – 10.30 
d) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut 

proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu 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 media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la 
concursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
 Repartizarea se face în intervalul orar 10.30 – 11.00 
 

 Notă: 

 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. 

 Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat. 

 Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației. 
 

Comisia județeană de mobilitate 


