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Nr. 5485/19.08.2021 

 
 

GRAFICUL 
ȘEDINȚELOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 

26-27 august 2021 
 
 

Loc de desfăşurare: 
Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Etajul I 
Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia 
 

Data: 
26-27 august 2021 
 
Categorii de candidați: 

 

A. repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 
2021-2022, conform art. 63 şi art. 87 din Metodologie (continuitate la suplinire). 

B. repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform Anexei nr. 18 la 
Metodologie. 

 
Anexa nr.18 la Metodologie (OMEC nr. 5991/11.11.2020*) 
Ordinea ocupării posturilor didactice în şedinţele de repartizare organizate în perioada 26-27 august 2021: 

 
a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, precum şi cadre 
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice; 
 
b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru 
restrângere de activitate nesoluţionată; 
 
c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detașare la cerere sau detaşare la cerere prin 
concurs; 
 
d) candidați care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a 
notelor, 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 (şapte) la concursurile 
naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru 
învăţământ primar; 
 
e) cadre didactice titulare, cadre 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; 
(Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul 
curriculumului la decizia şcolii ori în cadrul programului „A doua şansă” la nivelul unităților de învățământ la care este arondat cabinetul 
de asistenţă psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ) 

 
f) cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj); 
 
g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 
şcolar 2021-2022 (continuitate la suplinire – art. 63; art. 87); 
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h) candidaţi cu nota minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2021, în vederea încheierii unui contract individual 
de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor de concurs; 
 
i) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2021, cu nota la proba scrisă minimum 5 (cinci), în 
profilul postului solicitat, care au susţinut proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare; 
 
j) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional - sesiunea 2021, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă 
minimum 5 (cinci) în profilul postului solicitat şi au susţinut proba orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4) (probe orale 
susţinute ulterior), în ordinea descrescătoare a notelor; 
 
k) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat 
la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 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), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare; 
 
l) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat 
la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 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 în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare; 
 
m) candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisă în profilul 
postului solicitat la concursurile naţionale din sesiunile 2020, 2019 şi/sau 2018 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; 
 
n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2021, şi care 
au obţinut cel puţin nota la proba scrisă minimum 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare; 
 
o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) 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; 
 
p) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) 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; 
 
q) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 2018, 
care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 5 (cinci) 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; 
 
r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional - 
sesiunea 2021 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 5 (cinci), după caz, 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; 
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s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri naţionale din 
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), 
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; 
 
t) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri naţionale din 
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 şi au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), 
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; 
 
u) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota la proba 
scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018 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; 
 
v) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea 
descrescătoare a notelor / mediilor de repartizare. 
 
Precizări: 

 Repartizarea personalului didactic de predare, cuprins în Anexa nr.18, se realizează pe perioadă nedeterminată pe 
posturi didactice/catedre vacante doar pentru completarea normei didactice de predare/ transferarea pentru 
restrângere de activitate cadrelor didactice titulare sau cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi 
(6) din Metodologie, care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021, în condiţiile 
prezentei Metodologii. 
 

 În toate celelalte situaţii repartizarea candidaţilor/cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se 
realizează pe perioadă determinată. 
 

 Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, se realizează 
doar pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în palate şi cluburi ale 
copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor. 
 

 Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi ale 
copiilor şi elevilor şi candidaţii calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă 
practică susţin, dacă este cazul, la nivelul unităţii de învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii 
cursurilor, o probă practică specifică în profilul postului. 

 
 Absolvenţii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este 

înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă direcţia de studiu în a doua specializare: limba 
modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializări cuprinse 
în Centralizator: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină”; „Institutori-Limba 
rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică” şi 
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua 
specializare, conform prezentei Metodologii. 

 
 La note/medii egale departajarea se face conform prevederilor art. 65 din Metodologie. 
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 Se repartizează numai candidații care au depus dosare și au fișe înregistrate în sistemul informatic. 
 Ocuparea posturilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat. 
 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. 
 

Notă 
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, 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. 

 

Graficul şedinţelor de ocupare a posturilor didactice 
 

NR 
CRT 

DISCIPLINA 
 DE CONCURS 

Candidaţi
2021 

cu note 
>= 7.00 

Prelungire 
contract 
Art.63; 
Art. 87 

Candidaţi
2021 

cu note 
între 

5.00 şi 
6.99 

Candidaţi 
2020-

2015 cu 
note 

min. 7.00 

Candidaţi 
2020-
2018 

cu note 
min. 5.00 

DATA 
şedinţă 

ORA 
şedinţă 

1 
AGRICULTURA - 
HORTICULTURA 

0 0 0 0 1 

26.08.2021 9.00 

2 
ARTE VIZUALE 
(ARHITECTURA) 

1 0 0 0 0 

3 

ARTE VIZUALE 
(EDUCATIE 
PLASTICA / 
EDUCATIE VIZUALA / 
EDUCATIE 
ARTISTICA) 

1 1 1 0 1 

4 BIOLOGIE 2 1 2 1 2 

5 CHIMIE 1 4 3 0 1 

6 COMERT 0 3 0 0 0 

7 
COMERT (MAISTRI 
INSTRUCTORI) 

0 0 0 0 1 

8 
CONSILIERE 
PSIHOPEDAGOGICA 

2 2 1 2 0 

9 CONSTRUCTII 1 0 1 0 0 

10 COREGRAFIE 1 0 0 0 0 

11 
ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, 
POSTA 

5 1 1 5 0 

12 

ECONOMIE, EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA, 
ECONOMIE APLICATA 
SI EDUCATIE SOCIALA 
- EDUCATIE 
ECONOMICO – 
FINANCIARA 
 
 

0 1 1 0 0 
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NR 
CRT 

DISCIPLINA 
 DE CONCURS 

Candidaţi
2021 

cu note 
>= 7.00 

Prelungire 
contract 
Art.63; 
Art. 87 

Candidaţi
2021 

cu note 
între 

5.00 şi 
6.99 

Candidaţi 
2020-

2015 cu 
note 

min. 7.00 

Candidaţi 
2020-
2018 

cu note 
min. 5.00 

DATA 
şedinţă 

ORA 
şedinţă 

13 
EDUCATIE FIZICA SI 
SPORT 

3 4 10 1 3 

26.08.2021 11.00 

14 
EDUCATIE 
MUZICALA 

2 0 3 1 4 

15 
EDUCATIE 
MUZICALA 
SPECIALIZATA 

4 0 3 0 2 

16 

EDUCATIE SOCIALA 
(GANDIRE CRITICA 
SI DREPTURILE 
COPILULUI, 
EDUCATIE 
INTERCULTURALA, 
EDUCATIE PENTRU 
CETATENIE 
DEMOCRATICA 

2 0 2 1 3 

17 ELECTROTEHNICA 0 0 0 0 1 

18 

ELECTROTEHNICA, 
ELECTROMECANICA, 
ENERGETICA 
(MAISTRI 
INSTRUCTORI) 

1 1 0 0 2 

19 

ESTETICA SI 
INGRIJIREA 
CORPULUI 
OMENESC 

1 0 0 0 0 

20 FIZICA 0 0 1 1 1 

21 GEOGRAFIE 3 4 2 0 0 

22 
INDUSTRIE 
ALIMENTARA 

0 0 1 2 1 

26.08.2021 13.00 

23 

INDUSTRIE 
ALIMENTARA 
(MAISTRI 
INSTRUCTORI) 

0 0 0 0 1 

24 
INFORMATICA SI 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI 

0 1 1 0 2 

25 ISTORIE 9 7 6 6 1 

26 
LIMBA GERMANA 
MODERNA 

0 2 3 0 0 

26.08.2021 14.00 

27 
LIMBA SI 
LITERATURA 
ENGLEZA 

29 11 3 8 4 

28 

LIMBA SI 
LITERATURA 
FRANCEZA 
 

2 2 2 5 6 
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NR 
CRT 

DISCIPLINA 
 DE CONCURS 

Candidaţi
2021 

cu note 
>= 7.00 

Prelungire 
contract 
Art.63; 
Art. 87 

Candidaţi
2021 

cu note 
între 

5.00 şi 
6.99 

Candidaţi 
2020-

2015 cu 
note 

min. 7.00 

Candidaţi 
2020-
2018 

cu note 
min. 5.00 

DATA 
şedinţă 

ORA 
şedinţă 

29 

LIMBA SI 
LITERATURA 
MAGHIARA 
MATERNA 

1 1 0 1 0 

26.08.2021 16.00 

30 
LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

5 13 4 5 6 

35 MATEMATICA 9 8 10 1 9 

27.08.2021 9.00 

36 MECANICA 0 0 1 1 4 

37 
MECANICA (MAISTRI 
INSTRUCTORI) 

1 0 2 1 1 

38 
PRELUCRAREA 
LEMNULUI (MAISTRI 
INSTRUCTORI) 

0 0 0 1 0 

39 
PROFESORI 
DOCUMENTARISTI 

1 0 1 0 0 

27.08.2021 11.00 

40 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

0 0 0 1 0 

41 
PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA 

4 0 3 1 5 

42 RELIGIE ORTODOXA 9 3 0 2 0 

43 
RELIGIE 
PENTICOSTALA 

1 0 0 0 0 

44 SILVICULTURA 0 0 1 0 1 

45 SOCIOLOGIE 0 1 0 0 0 

46 

TERAPIA 
EDUCATIONALA 
COMPLEXA SI 
INTEGRATA 
(EDUCATOARE, 
INVATATORI, 
INVATATORI - 
EDUCATORI) 

1 0 0 0 1 

47 TURISM SI SERVICII 0 0 0 0 1 

48 ZOOTEHNIE 0 0 0 0 0 
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NR 
CRT 

DISCIPLINA 
 DE CONCURS 

Candidaţi
2021 

cu note 
>= 7.00 

Prelungire 
contract 
Art.63; 
Art. 87 

Candidaţi
2021 

cu note 
între 

5.00 şi 
6.99 

Candidaţi 
2020-

2015 cu 
note 

min. 7.00 

Candidaţi 
2020-
2018 

cu note 
min. 5.00 

DATA 
şedinţă 

ORA 
şedinţă 

31 

LIMBA SI 
LITERATURA 
MAGHIARA 
MATERNA, LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA SI 
UNIVERSALA 
PENTRU COPII, 
MATEMATICA, 
ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE 
SCOLARA, 
METODICA PREDARII 
LIMBII SI 
LITERATURII 
MAGHIARE 
MATERNE / 
COMUNICARII IN 
LIMBA MAGHIARA 
MATERNA, 
METODICA PREDARII 
LIMBII SI 
LITERATURII 
ROMANE / 
COMUNICARII IN 
LIMBA ROMANA SI 
METODICA PREDARII 
MATEMATICII / 
MATEMATICII SI 
EXPLORARII 
MEDIULUI IN 
INVAȚAMANTUL 
PRIMAR 

0 0 1 0 0 

27.08.2021 13.00 

32 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA SI 
MATEMATICA, 
ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE 
SCOLARA, 
METODICA PREDARII 
LIMBII SI 
LITERATURII 
ROMANE / 
COMUNICARII IN 
LIMBA ROMANA SI 
METODICA PREDARII 
MATEMATICII / 
MATEMATICII SI 
EXPLORARII 
MEDIULUI IN 

21 13 23 8 14 
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NR 
CRT 

DISCIPLINA 
 DE CONCURS 

Candidaţi
2021 

cu note 
>= 7.00 

Prelungire 
contract 
Art.63; 
Art. 87 

Candidaţi
2021 

cu note 
între 

5.00 şi 
6.99 

Candidaţi 
2020-

2015 cu 
note 

min. 7.00 

Candidaţi 
2020-
2018 

cu note 
min. 5.00 

DATA 
şedinţă 

ORA 
şedinţă 

INVAȚAMANTUL 
PRIMAR 
(INVAȚAMANT 
PRIMAR IN LIMBA 
ROMANA) 

33 

LIMBA SI 
LITERATURA 
MAGHIARA 
MATERNA, LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA SI 
UNIVERSALA 
PENTRU COPII, 
PEDAGOGIE 
PRESCOLARA, 
METODICA PREDARII 
ACTIVITAȚILOR IN 
LIMBA MAGHIARA 
MATERNA SI 
METODICA PREDARII 
ACTIVITAȚILOR IN 
LIMBA ROMANA IN 
INVAȚAMANTUL 
PRESCOLAR 

1 1 1 1 0 

27.08.2021 15.00 

34 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA, 
PEDAGOGIA 
PRESCOLARA SI 
METODICA 
DESFASURARII 
ACTIVITAȚILOR 
INSTRUCTIV-
EDUCATIVE IN 
GRADINIȚA DE COPII 

78 35 44 19 19 

  TOTAL GENERAL 202 120 138 75 98 

   

 

 
 
PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEŢENE,     INSPECTOR RESURSE UMANE, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT    PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU 
PROF. ELENA IGNAT 


