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Nr. 13/03.01.2022 

 

 

ȘEDINȚA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE  

11 IANUARIE 2022 

  
Loc de desfăşurare:   

ISJ Gorj, etaj 3, sala de ședințe   
str. Victoriei, nr. 132-134, localitatea Tg-Jiu  
  

Data:  

11 ianuarie 2022, începând cu ora 11.00  

  

Participanţii la şedinţa:  

 Se soluționează în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei:   

(i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 

alin. (3) din Metodologie.  
  

Intervalul orar:  

 Nr. 

crt.  
Disciplina/postul Interval orar  

1  Educatoare, Învățători, Limba și literatura română, Limbi moderne 11,00 – 11,30  

2 Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Educație tehnologică, 
Informatică și TIC, Discipline tehnice 

11,30 – 12,00 

3. Istorie, Geografie, Educație socială, Socio-umane, Religie ortodoxă, 
Educație fizică și sport, Educație muzicală, Educație plastică  

12,00 – 12,30 

 
 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. 
 Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea 
cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, 
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cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită 
completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din 
Metodologie.  

Având în vedere noile măsuri impuse de autorități pentru protecția cetățenilor în contextul pandemiei de 

coronavirus, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ  aplică de luni, 25 octombrie, prevederile legale (Hotărârea 

Guvernului nr.1130/22.10.2021) în ceea ce privește accesul cetățenilor în toate sediile: 

“Accesul persoanelor în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici 

cu capital public este permis doar persoanelor: 

 dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, 

 care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore 

 care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2.” 

Persoanele care nu se încadrează în nici una din situațiile de mai sus, pot comunica telefonic sau depune în 

format electronic eventualele sesizări/ documente. 

 
Comisia județeană de mobilitate 


