INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 5137 / 13.08.2021

ANUNȚ
Referitor la înregistrarea dosarelor/cererilor de ocupare a posturilor didactice în ședințele de repartizare organizate
de ISJ Alba în perioada 23 august – 10 septembrie 2021

Precizări
La ședințele de repartizare, organizate de ISJ Alba în perioada 23 august – 10 septembrie 2021, pot să participe candidații
care au înregistrat dosare și au fișe de înscriere în aplicația informatică a Ministerului Educației, după cum urmează:










Titulari care au catedra pentru anul școlar 2021-2022 incompletă (completare de normă);
Debutanți (fără definitivat) angajați pe posturi publicate titularizabile, con fart. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, care
au catedra pentru anul școlar 2021-2022 incompletă (completare de normă);
Candidați angajați pe durata de viabilitate a postului în anul școlar 2021-2022 care au catedra incompletă
(completare de normă);
Titulari cu restrângere de activitate nesoluționată;
Cadre didactice care beneficiază de continuitate pe post în condițiile prevăzute în art. 63 și art. 87 din
Metodologie;
Candidați care au obținut nota minimum 5.00 la Concursul național – sesiunea 2021;
Candidați care au obținut nota minimum 5.00 la Concursurile naționale – sesiunea 2020, 2019, 2018, care nu au
mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5.00 la proba scrisă în cadrul
următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e);
Candidați care au obținut nota minimum 7.00 la Concursurile naționale – sesiunea 2017, 2016, 2015, 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).

Categoriile de candidați, menționate mai sus, au înregistrat dosare la ISJ Alba sau la centrele de înscriere pentru concursul
național, conform calendarului și se află în listele de repartizare pentru ședințele de ocupare a posturilor în perioada 23
august – 10 septembrie 2021.
Ultima dată calendaristică la care au fost înregistrate dosare pentru ocuparea posturilor didactice a fost 17 mai 2021.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR în perioada 18-19 august 2021
ANEXA nr. 19 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi completările ulterioare, document care
se poate accesa la adresa de internet https://personal.isjalba.ro/mobilitate-2021/concurs-national-2021/, conține
următoarele Note în care se permite în mod excepțional înregistrarea cererilor/dosarelor candidaților în perioada 18-19
august 2021.

Extras din Anexa nr.19 la Metodologie:
Notă.
În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 11-17
mai 2021, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 18-19 august
2021.
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Notă.
În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu au depus cereri de prelungire a duratei
contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022 (continuitate la suplinire), în perioada
11-17 mai 2021, mai pot depune cereri la inspectoratele şcolare în perioada 18-19 august 2021.
Notă.
În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2021-2022,
în perioada 11-17 mai 2021 (suplinire pe baza notelor obținute la concurs național în anii anteriori), mai pot depune cereri
în perioada 18-19 august 2021.
Notă:
În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin.
(1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru
cadrele 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.
Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației.
Notă:
Până în data de 19 august 2021 se mai poate face înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror reducere de
activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică de predare, precum şi a cererilor cadrelor
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele
anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei.
Înregistrarea dosarelor candidaţilor se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba în perioada: 18-19 august 2021,
după următorul program:

 MIERCURI, 18 august 2021 – în intervalul orar 10:00-14:00;

 JOI, 19 august 2021 – în intervalul orar 9:00-15:00.

Se folosesc cererile tip publicate pe site-ul https://personal.isjalba.ro la subiectele Completare de normă 2021,
Restrângere de activitate 2021, Detașare în interesul învățământului 2021 și Concurs național 2021.
Cereri tip se găsesc și în Anexa nr. 14 la Metodologie.
Datele din dosarele/cererile de înscriere ale candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat al Ministerului Educaţiei.

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚEMNE,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
PROF. ELENA IGNAT
INSPECTOR RESURSE UMANE,
PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU
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