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Nr.   6897  / 4.09.2020 

 

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ÎNSCRISE LA ETAPELE DE MOBILITATE 

A PERSONALULUI DIDACTIC, SESIUNEA 2020 

 
Inspectoratul Școlar Județean Covasna organizează ședințe publice de repartizare la PALATUL 

COPIILOR ȘI AL ELEVILOR (str.Korosi Csoma Sandor, nr.19) în zilele de 7 și 8 septembrie 2020,. 

Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatic, în baza 

art.101, alin (1) și (2) din Metodologie, în ordine, astfel: 

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu 

norma incompletă, conform art. 94 alin. (7); 

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

d) 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;  

e) 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;  

f) 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 la prezenta Metodologie, urmând ca în această perioadă să se 

organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;  

g) 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. 

Departajarea candidaţilor prevăzuţi la art.101, alin. (2) lit. b) din Metodologie, 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 la prezenta Metodologie;  

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

bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.   

(4) Departajarea candidaţilor prevăzuţi la art. 102, alin. (2) lit. c) din Metodologie 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.   

 

Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de pretransfer are dreptul 

să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. Împuternicitul trebuie 

să prezinte procura notarială în original.  

Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris, şi se consemnează în   procesul-verbal 

al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în 
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original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, 

cererea acestuia nu se soluţionează.  

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă orală, candidaţii trebuie 

să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită 

atestate/avize suplimentare, candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în 

perioada de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului.  

Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră în ziua repartizării, în vederea încheierii 

contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare pentru 

încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din 

motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.   

• Candidaţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original, mască de 

protecție, mănuși, pix propriu pentru semnarea procesului verbal.  

• Candidaţii care nu pot participa la şedinţa publică pot fi reprezentaţi de o altă persoană 

împuternicită prin procură notarială, în original. 

• ÎN SALA DE ȘEDINȚE VOR INTRA MAXIMUM 15 PERSOANE, CU RESPECTAREA 

DISTANȚIERII SOCIALE ȘI A PREVEDERILOR LEGALE! 

 

Ordinea repartizărilor: 

 

7 septembrie 2020: 

➢ Candidați cu norme incomplete sau care nu au fost repartizați în etapele 

anterioare (toate categoriile și toate disciplinele) – ora 10.00 

➢   DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC – ora 10.00 

➢ CALIFICAȚI – concurs județean : 

- ora 11.00 - Disciplinele  
✓ Agricultura - profesori 

✓ Chimie 

✓ Cultură civică  

✓ Educație muzicală 

✓ Educație muzicală specializată 

✓ Educație plastică 

✓ Electrotehnică 

✓ Electronică automatizări 

✓ Estetică - maistrii 

✓ Fizică 

- ora 12.00 – Disciplinele  
✓ Istorie 

✓ Matematică 

✓ Religie ortodoxă 

✓ Religie romano-catolică 

✓ Turism și servicii 

✓ Industrie alimentară - maistrii 
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✓ Limba română 

✓ Limba franceză 

✓ Limba germană  

✓ Limba engleză 

✓ Limba maghiară 

✓ Psihopedagogie specială 

- ora 13.00 – Disciplinele  
✓ Educație fizică și sport și Antrenori 

✓ Educatoare – secția română 

✓ Învățători – secția română 

✓ Educatoare – secția maghiară 

✓ Învățători – secția maghiară 

- ora 14,00  – repartizarea candidaților participante la concursurile naționale din 

anii trecuți, în baza art.9, alin (7) – candidați care nu au studii corespunzătoare 

pentru posturile de nivel liceal, dar pot preda în învățământul obligatoriu 

 

- ora 15,00 – repartizarea candidaților participante la concursurile naționale din 

anii trecuți cu normă incompletă, în baza art.8, alin (3) – în mediul rural norma 

didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice calificate se poate constitui în 

proporţie de  1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi cu 1/2 din ore de la 

alte discipline 

 

➢ NECALIFICAȚI –data de 8 sept. 2020: 

 

- ora 9.00 – Disciplinele  
✓ Agricultura – profesori 

✓ Alimentație publică – profesori 

✓ Alimentație publică – maiștrii instructori 

✓ Biologie 

✓ Chimie 

✓ Construcții 

✓ Coreografie 

✓ Cultură civică  

✓ Design vestimentar 

✓ Educație plastică 

✓ Educație tehnologică 

✓ Kinetoterapie 

- ora 10.00 – Disciplinele  
✓ Educatoare – secția maghiară 

✓ Etnografie 
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✓ Fizică 

✓ Industrie alimentară – maistru 

✓ Învățător – secția maghiară 

✓ Informatică 

✓ Limba engleză 

✓ Limba română 

✓ Matematică 

- ora 11.00 – Disciplinele 
✓ Mecanică – profesori 

✓ Mecanică – maiștrii istructori 

✓ Religie reformată 

✓ Turism și servicii 

✓ Muzică instrumentală 

✓ Psihopedagogie specială 

- ora 12.00 – Disciplinele  
✓ Educație fizică și sport și Antrenori 

- ora 13.00 – Disciplinele  
✓ Educatoare – secția română 

✓ Învățători – secția română 

 

 

      Inspector școlar pentru managementul 

                resurselor umane,              

            prof. KISS  ÉVA  ILDIKÓ  
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