INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN

Nr. 8013/19.08.2021

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Avizat,
Inspector școlar general,
Prof. Lavinia Carina PRISTAVU

GRAFICUL
şedinţei publice de repartizare organizată de Comisia judeţeană de mobilitate
în vederea repartizării conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
a) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă
nedeterminată/determinată ;
b) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de
predare pe perioadă determinată ;
c) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul
învățământului pentru restrângere nesoluționată ;
d) candidaților care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată
în anul școlar 2021-2022, conform prevederilor art.63 din Metodologie;
e) cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin continuitate;
f) cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere, în baza notei obţinute la concursul naţional, sesiunea
2021, în ordinea descrescătoare a notelor;
g) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, în ordinea
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea
duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021/2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din
Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7,00 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile
2020 şi / sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi / sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar;
h) cadrelor didactice titulare şi cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie,
rămase cu norma didactică de predare incompletă, pentru completarea normei didactice pe perioadă
determinată, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Metodologie;
i) cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific în ordinea
descrescătoare a punctajelor;
j) candidaţilor care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie;
k) candidaţilor cu nota minimum 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului naţional din sesiunea
2021, care au susținut proba scrisă la nivelul județului sau în alte județe, în vederea încheierii unui
contract individual de muncă pe perioadă determinată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a notelor;
l) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) în profilul postului solicitat la
concursuri naţionale, sesiunile 2020 (cel puțin nota 7), 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 (media de
repartizare minimum 7), la nivelul județului sau în alte județe, care nu au mai participat ulterior la alte
concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) 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 şi mediilor de repartizare;
m) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) în profilul postului solicitat la
concursuri naţionale, sesiunile 2020 (cel puțin nota 7), 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 (media de
repartizare minimum 7), la nivelul județului sau în alte județe care nu au mai participat ulterior la alte
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concursuri naţionale sau care nu au obținut 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 şi mediilor de repartizare;
candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă/media de repartizare minimum 5
(cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la concursurile naţionale din sesiunile 2020 (cel
puțin nota 5), 2019 şi/sau 2018 (media de repartizare minimum 5) la nivelul județului sau în alte
județe şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut 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;
candidaţilor cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din
sesiunea 2021, la nivelul județului sau în alte județe şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba
scrisă, în ordinea descrescătoare a notelor;
candidaţilor cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din
2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul
național din 2020/media de repartizare 7 (şapte) la concursurile naţionale din 2019, 2018, 2017, 2016
şi/sau 2015, la nivelul județului sau în alte județe şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri
naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) 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;
candidaţilor cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din
2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul
național din 2020/media de repartizare 7 (şapte) la concursurile naţionale din 2019, 2018, 2017, 2016
şi/sau 2015, la nivelul județului sau în alte județe şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri
naţionale sau nu au mai obținut 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;
candidaţilor cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din
2020, 2019 şi/sau 2018, care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă la concursul național din
2020/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naționale din 2019 și/sau 2018, la
nivelul județului sau în alte județe şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au
mai obținut 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;
absolvenţilor colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul
naţional din sesiunea 2021 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 5 (cinci) la
nivelul județului sau în alte județe, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a
notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare:
limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, respectiv posturi
în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
absolvenţilor colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la
concursuri naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin nota 7
(şapte), la concursul național din 2020/media de repartizare 7 (şapte) la concursurile naționale din
2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, la nivelul județului sau în alte județe, ierarhizaţi pe o listă unică,
în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra
vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală,
educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor,
care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte)
la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale;
absolvenţilor colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la
concursuri naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin nota 7
(şapte) la concursul național din 2020/media de repartizare 7 (şapte) la concursurile naționale din
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2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, la nivelul județului sau în alte județe, ierarhizaţi pe o listă unică,
în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra
vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală,
educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor,
care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci)
la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale;
v) absolvenţilor colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota
5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului național din 2020/media de repartizare minimum 5
(cinci) la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, la nivelul județului sau în alte județe, care
nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut 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;
w) candidaţilor care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele
anterioare, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.
JOI - 26 AUGUST 2021, ora 8.00
ONLINE, LA ADRESA meet.google.com/pvs-qekd-wsy
Linkul activ meet.google.com/pvs-qekd-wsy va fi postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin, la adresa www.isjcs.ro, secţiunea ŞEDINŢE PUBLICE DE
REPARTIZARE 2021-2022.
Este obligatoriu să vă conectaţi utilizând o adresă de gmail, iar în cazul în care vă conectați
de pe telefon, vă rugăm să vă instalați aplicația Meet. Conectarea se va face, obligatoriu, cu cel puţin
5 minute înainte de ora de începere a şedinţei, pentru a vi se da permisiunea de participare.
Totodată, vă rugăm să aveţi cartea de identitate la îndemână în vederea identificării prin
camera web.
Întâlnirea prin videoconferinţă va fi înregistrată. Secretarul şedinţei consemnează în
procesul-verbal opţiunea exprimată de dvs. în vederea soluţionării.
În cazul în care pierdeţi semnalul de internet şi nu mai puteţi participa la videoconferinţă, vă
rugăm să sunaţi membrii comisiei în vederea reconectării la activitatea desfăşurată, exprimării
opţiunii şi soluţionării cererii dvs. – IŞGA CONCIATU Loredana 0731 790 348, IŞ MRU STAN
Simona Liliana 0744 769 767 sau 0733 732 163, IŞ MRU ROIBAN Adrian Paul 0728 734 363,
Informatician ORZA Ovidiu 0729 967 996.
Punctul 17 din Calendarul mobilităţii
Termen: 26 august 2021
NOTĂ:
 CANDIDAŢII SE VOR CONECTA ACCESÂND LINK-UL PENTRU ŞEDINŢA ON LINE
CU CEL PUŢIN 1 ORĂ ÎNAINTE DE ORA PROGRAMATĂ PENTRU DISCIPLINA
RESPECTIVĂ
 Opţiunea fiecărui cadru didactic se exprimă în cadrul videoconferinţei şi se consemnează de
către secretar în procesul-verbal al şedinţei;
 Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare are dreptul să desemneze,
prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele, conform
prevederilor
din
procedura
operaţională
PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online
 Ultimii 5 candidaţi rămân conectaţi până la finalul videoconferinţei în vederea repartizării
publice şi a celui din urmă cadru didactic.
JOI- 26 AUGUST 2021, ora 8.00
ORA 8.00 DESCHIDEREA ȘEDINȚEI PUBLICE
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ORA 8.10 ÎN ORDINEA ARIILOR CURRICULARE
8.10 – 9.45
EDUCATOARE (în limba română şi în limba maternă)
9.45 – 11.45
ÎNVĂŢĂTORI (în limba română şi în limba maternă)
11.45 – 15.00
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
15.00 – 15.30
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT + PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE
15.30 – 16.20
ARTE – ARTE VIZUALE; EDUCAŢIE MUZICALĂ; EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
16.20 – 17.00
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL + CJRAE
17.00
PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR
LA FINALUL ŞEDINŢEI PUBLICE DIN DATA DE 27 AUGUST 2021 VA AVEA LOC
SOLUŢIONAREA
CANDIDAŢILOR
CARE
AU
RENUNŢAT,
ÎN
SCRIS,
LA
REPARTIZAREA/REPARTIZĂRILE ANTERIOARE, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A
NOTELOR/MEDIILOR DE REPARTIZARE. Termen de transmitere a cererii-tip (postată pe site-ul ISJ CS la
adresa www.isjcs.ro secţiunea MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC-ŞEDINŢE PUBLICE DE REPARTIZARE 2021/2022) pe adresa de email secretariat@isjcs.ro, 27.08.2021, ora 12.00.
COMISIA JUDEŢEANĂ DE MOBILITATE
PREŞEDINTE
Inspector Şcolar General Adjunct
Prof. Ileana Loredana CONCIATU

VICEPREŞEDINŢI
Inspectori Şcolari MRU
Prof. Simona Liliana STAN
Prof. Adrian Paul ROIBAN

Strada Ateneului Nr. 1, 320112
REŞIŢA - ROMANIA
Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042
e-mail: isjcaras@gmail.com
www.isjcs.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

