ANUNȚ!
PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚELOR DE REPARTIZARE
În atenția candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la
concursul naţional, sesiunea 2021!
Ședința de repartizare pe posturi didactice/catedre organizată la nivelul județului Dâmbovița,
conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se desfășoară după cum urmează:

- DATA : 24.08.2021
- Locația de desfășurare a ședinței : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște
*Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de
identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
**REPARTIZAREA SE REALIZEAZĂ PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE, CONFORM
DISCIPLINEI DE CONCURS
Ora de
începere
09:00

ACTIVITATEA
Conform punctului 14 din Calendar (Anexa 19 la Metodologia - cadru)
a) repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă
nedeterminată/determinată;
(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei
didactice de predare pe perioadă determinată;
(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul
învățământului pentru restrângere nesoluționată;
(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă
determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

(v) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul
naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, 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, astfel :
09:15
Educatoare
10:15
Învățători
11:30
Limba Si Literatura Romana, Limba Engleza, Limba Franceză, Limba Rromani
Maternă
12:30
Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Educatie Fizica Si Sport
13:15
Istorie, Geografie, Educatie Socială, Economie, Educatie Antreprenoriala, Educatie
Economico - Financiara, Discipline Economice Teoretice Și Pregătire Intruire Practică
14:00
Religie Ortodoxă, Discipline Învățământ Special, Consiliri Și Logopezi CJRAE,
Psihologie, Filosofie, Arte Vizuale, Educație Muzicală
14:45
Discipline Tehnice Teoretice și Pregătire Instruire Practică, ALTE DISCIPLINE
Președinte comisie de organizare
Insp. șc. gen. adj. Laurenția ARJAN
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

