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ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE 

24 august 2021 

Loc de desfășurare: Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia - corpul C al fostei Școli Gimnaziale nr.1 (Str. 

Mihail Eminescu nr.3) 

Data: 24 august 2021 

➢ Se repartizează cadrele didactice care au depus dosare și au fișe înregistrate în aplicația 

TITULARIZARE 2021. 

➢ Este obligatorie prezența cadrelor didactice la ședințele de repartizare sau a persoanelor 

împuternicite prin procură notarială în original de către acestea. În cazul în care un cadru 

didactic nu este prezent sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea 

acestuia nu se soluționează. 

Participă: conform prevederilor Metodologiei, se repartizează, în ordine: 

a) Cadrele didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ 

determinată 

b) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru completarea normei 

didactice de predare pe perioadă determinată 

c) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul 

învățământului pentru restrângere nesoluționată 

d) Cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinate conform prevederilor art.63 din Metodologie 

e)  Candidaților care au obținut cel puțin nota 7 la concursul national, sesiunea 2021, în ordinea 

descrescătoare a notelor/ mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază și de 

prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2021-2022, în condițiile art.63 sau 

87 din Metodologie, în baza notei/ mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, 

sesiunile 2020 și/ sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/ sau 2017 pentru învățători/ institutori/ 

profesori pentru învățământul primar. 
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NR. 

CRT 

DISCIPLINA DE CONCURS ORA 

 

1.  ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ 

 

10.00 

2.  ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 

 

3.  ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ 

ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO - FINANCIARĂ 

4.  EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

 

5.  GEOGRAFIE 

 

6.  ISTORIE 

 

7.  LIMBA FRANCEZĂ 

 

8.  RELIGIE ORTODOXĂ 

 

9.  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
11.00 

10.  LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 

 
12.00 

11.  EDUCATOARE/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 
13.00 

12.  ÎNVĂȚĂTOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR/ 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ) 

Notă: 

Începând cu 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/ catedrelor 

vacante/rezervate, în toate etapele și ședințele de repartizare, precum și după începerea cursurilor, 

au, în ordine, cadrele didactice titular cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice 

angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei care solicită completarea normei didactice de 

predare și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului de muncă pe perioadă 

determinată conform prevederilor art.63 din Metodologie. 

 

PREȘEDINTE COMISIA JUDEȚEANĂ, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

PROF. STATE NORA FLORENȚA       
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