
                    

                   INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA                               

 

 
Str.Lacului, Nr.19, Slobozia-Ialomiţa, e-mail:secretariat@isjialomita.ro 

Tel.0243/231825,0372705073 Fax:0243/236636 
 

 

În atenția cadrelor didactice care au depus dosare pentru completarea normei didactice la 

nivel județean pentru anul școlar 2021 – 2022 

 

 Ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice pe 

catedre vacante/ rezervate incomplete, conform prevederilor art. 33, alin (5) din Metodologie, va 

avea loc marți, 2 martie 2021, începând cu ora 9,00, conform programării, la sediul 

I.Ș.J.Ialomița, sala de ședințe. Accesul în clădire se va face cu respectarea normelor de igienă 

impuse de situația epidemiologică.  

În şedinţa de repartizare, soluţionarea cererilor de completare a normei didactice se face 

pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, 

pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează conform prevederilor 

art. 33 alin. (5) din Metodologie: 

a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform 

studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile Metodologiei şi ale 

Centralizatorului; 

b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 

învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în 

învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 

învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în 

învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe 

diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu 

menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, 
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conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare se 

poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice 

titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora. 

În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă 

nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în 

unitățile de învățământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în 

ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora 

pentru o durată de cel puţin 2 (doi) ani şcolari 

Candidații se prezintă în ședința de soluționare a completărilor de normă didactică 

precizînd codul/ codurile fracțiunilor de normă pentru care optează, coduri extrase din lista 

publicată. 

Candidații se legitimează cu cartea de identitate. În cazul în care cadrul didactic nu este 

prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu 

fracţiunea de normă necesară, din lista afişată, conform punctajului.  

Personalului didactic de predare repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă 

decizia de completare de normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată 

că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în 

învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în 

scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă didactică, emisă de 

inspectoratul şcolar.  

 

Inspectori școlari Managementul resurselor umane, 

Prof. Vasilescu Irina – Mădălina 

Prof. Stancu Mariana 

 


