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ANUNŢ 
Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice la nivel judeţean și soluționarea restrângerilor de activitate - 2022 

 

A. Ședinţa de repartizare 

a. pentru soluționarea cererilor de completarea normei didactice la nivel județean; 

b. pentru soluționarea restrângerilor de activitate. 
 

 Data ședinței: miercuri, 9 martie 2022 

 Locul de desfăşurare: SALA DE ŞEDINŢE a I.S.J. Alba, Etajul I. 
 

Ora 9.00 

Candidații care solicită: Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Discipline tehnice, Educație plastică, 
Educație fizică și sport. 

 

Ora 10.00 

Candidații care solicită: Limba și literatura română, Limba franceză, Limba germană, Istorie, Socio-umane, 
Geografie, Muzică, Religie, Învățământ primar și preșcolar. 

 

B. Categoriile de candidați 

 personalul didactic de predare care are norma didactică incompletă pentru anul şcolar 2022-2023, a cărui completare de 

normă nu a fost soluţionată la nivelul unităţii de învățământ; 

 personalul didactic de predare care are norma didactică incompletă pentru anul şcolar 2022-2023, a cărui completare de 

normă nu a fost soluţionată la nivelul consorţiului școlar; 

 personalul didactic de predare care are norma didactică incompletă pentru anul şcolar 2022-2023, a cărui completare de 

normă nu a fost soluţionată la nivelul unităților de învățământ din aceeași localitate; 

 personalul didactic de predare care solicită completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată; 

 personalul didactic de predare care solicită soluționarea restrângerii de activitate. 

 

Ordinea soluționării cererilor: 
I. cererile cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, respectiv 

cererile cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, pe perioadă determinată; 

II. cererile cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin transfer; 

III. cererile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei pentru completarea normei didactice 

pe perioadă determinată; 

IV. cererile cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de 

activitate nesoluţionată. 

 

C. Posturile didactice 

 Lista posturilor didactice, a catedrelor vacante sau rezervate, complete și incomplete pentru etapa de completare a normei 

didactice și de soluționare a restrângerilor de activitate este afișată la avizierul I.S.J. Alba şi este publicată pe pagina Web a I.S.J. 

Alba, la adresa https://personal.isjalba.ro/. 

 
Candidații se legitimează cu actul de identitate sau pot fi reprezentați de o altă persoană prin procură notarială în original. 
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