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PROGRAMAREA 

 ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE DIN 23, 24, 25 și 26 AUGUST 2021 

 

 

Conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, anexă la ordinul ministrului educaţiei și 

cercetării nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, la Liceul Energetic 

Craiova, vor avea loc ședințe de repartizare a cadrelor didactice. 

 

Luni, 23 august 2021, soluționarea în ordine a: 
i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată/nedeterminată a  

cadrelor didactice titulare; 

ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor  

didactice angajate pe durata de viabilitatea postului/catedrei; 

iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare  

în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

iv) cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 

vi) solicitărilor pentru detașare  la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul 

national, sesiunea 2021; 

după următorul program: 

 

Disciplina Ora 

EDUCATOARE 11,00 

ÎNVĂȚĂTOR 11,30 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ   12,00 

LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ 12,00 

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ   12,00 

MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 12,00 

FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 12,30 

ISTORIE, SOCIO-UMANE, GEOGRAFIE, RELIGIE 12,30 

EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT 

12,30 

DISCIPLINE TEHNICE, EDUCATIE TEHNOLOGICA 13,00 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 13,00 

 

 

Marți, 24 august 2021, repartizarea în ordine a: 

 

i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată/nedeterminată a  

cadrelor didactice titulare; 

ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor  

didactice angajate pe durata de viabilitatea postului/catedrei; 

iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare  

în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

iv) cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 



perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

v) candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) la concursul 

național, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, 

având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor 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; 

vi) cadrelor didactice titulare și cadrelor didactice debutante prevăzute la art.21 alin. (4) și (6) 

din Metodologie rămase cu norma didactică de predare, pentru completarea normei didactice pe 

perioada determinată, conform prevederilor art. 8 alin.(4 din Metodologie) 

după următorul program: 

 

Disciplina Ora 

EDUCATOARE 09,00 

ÎNVĂȚĂTOR 10,00 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ   11,00 

LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ 11,00 

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ   11,00 

MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 12,00 

FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 12,00 

ISTORIE, SOCIO-UMANE, GEOGRAFIE, RELIGIE 13,30 

EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT 
13,30 

DISCIPLINE TEHNICE, EDUCATIE TEHNOLOGICA 14,30 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 14,30 

 

Miercuri, 25 august 2021, repartizarea cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere 

prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor conform următorului program: 

 

Disciplina Ora 

EDUCATOARE 10,00 

ÎNVĂȚĂTOR 10,00 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ   10,00 

LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ 10,00 

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ   10,00 

MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 11,00 

FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 11,00 

ISTORIE, SOCIO-UMANE, GEOGRAFIE, RELIGIE 11,00 

EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT 

12,00 

DISCIPLINE TEHNICE, EDUCATIE TEHNOLOGICA 12,00 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 12,00 

 

Joi, 26 august 2021, repartizarea în ordine, a:  

 

i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată/nedeterminată a  

cadrelor didactice titulare; 

ii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor  

didactice angajate pe durata de viabilitatea postului/catedrei; 

iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare  

în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

iv) cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

v)solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 



vi)solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul 

national, sesiunea 2021; 

vii)candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) la concursul 

național, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, 

având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor 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; 

viii) cadrelor didactice titulare și cadrelor didactice debutante prevăzute la art.21 alin. (4) și (6) 

din Metodologie rămase cu norma didactică de predare, pentru completarea normei didactice pe 

perioada determinată, conform prevederilor art. 8 alin.(4 din Metodologie) 

ix) cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific în ordinea 

descrescătoare a punctajelor 

x) candidaților care beneficiază de prelungirea duratei contractelor de muncă în anul școlar 2021-

2022, în condițiile art. 63 sau 87 din Metodologie 

xi) candidaților cu nota minim 5(cinci) la proba scrisă în cadrul concursului național din sesiunea 

2021, care au susținut proba scrisîla nivelul județului sau în alte județe, în vederea încheierii unui 

contract individual de muncă pe perioadă determinată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor 

xii) candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) în profilul postului 

solicitat la concursurile naționale, sesiunile 2020 (cel puțin nota 7), 2019, 2018,2017,2016 și/sau 

2015(media de repartizare minimum 7) la nivelul județului sau în alte județe, care nu au mai 

participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 7 (șapte) la proba 

scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei 

solicitat(e), ierarhizați pe olistă unică, în ordinea descrescătoare a notelor și mediilor de repartizare 

xiii) ) candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) în profilul postului 

solicitat la concursurile naționale, sesiunile 2020 (cel puțin nota 7), 2019, 2018,2017,2016 și/sau 

2015 (media de repartizare minimum 7) la nivelul județului sau în alte județe, care nu au mai 

participat ulterior la alte concursuri naționale  sau care nu au obținut note sub 5(cinci) la proba 

scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei 

solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor și mediilor de repartizare 

xiv) candidaților care au obținut cel puțin nota 5(cinci) la proba scrisă/media de repartizare 

minimum 5(cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la concursurile naționale din sesiunile 

2020(cel puțin nota 5), 2019 și/sau 2018(media de repartizare minimum 5) la nivelul județului sau 

în alte județe, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale  sau care nu au obținut 

note sub 5(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea 

postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor 

și mediilor de repartizare 

xv)candidați cu a doua specializare, alta decât aceea în care au participat la concursul național din 

sesiunea 2021, la nivelul județului sau în alte județe și care au obținut cel puțin nota 5(cinci) la 

proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notelor 

xvi) candidați cu a a doua specializare, alta decât aceea care la au participat la concursurile  

naționale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la 

concursul național din 2020/ media de repartizare 7 (șapte) la concursurile  naționale din 2019, 

2018, 2017, 2016 și/sau  2015 la nivelul județului sau în alte județe și care nu au mai participat 

ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 7 (șapte) la proba scrisă în 

cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitate, 

ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare 

xvii) candidați cu a a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile  

naționale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la 

concursul național din 2020/ media de repartizare 7 (șapte) la concursurile  naționale din 2019, 

2018, 2017, 2016 și/sau  2015 la nivelul județului sau în alte județe și care nu au mai participat 

ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în 

cadrul următoarelor concursuri naționale specialitatea postului didactic/catedrei solicitate, 

ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare 



xviii) candidați cu a a doua specializare, alta decât aceea care la au participat la concursurile  

naționale din 2020, 2019, 2018 care au obținut cel puțin nota 5(cinci) proba scrisă la concursul 

național din 2020/media de repartizare minimum 5(cinci) la concursurile naționale din 2019 și/sau 

2018, la nivelul județului sau în alte județe și care nu au mai participat ulterior la alte concursuri 

naționale sau nu au mai obținut note sub 5(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitate, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare 

xix) absolvenților colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursul național sesiunea 2021și au obținut la proba scrisă cel puțin nota 5(cinci), la nivelul 

județului sau în alte județe, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor 

de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacantă în a doua specializare: limba 

modernă/maternă, educație plastic, educație muzicală, educație fizică, religie, respectiv posturilor 

în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor 

xx)absolvenților colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursurile naționale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 și au obținut cel puțin nota 

7(șapte) la concursul din 2020/media de repartizare 7(șapte) la concursurile naționale din 2019, 

2018, 2017, 2016 și/sau 2015 la nivelul județului sau în alte județe, ierarhizați pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra 

vacantă în a doua specializare: limba modernă/maternă, educație plastic, educație muzicală, 

educație fizică, religie, respectiv posturilor în specialitate din palatele și cluburile copiilor și 

elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note 

sub 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale 

xxi) absolvenților colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la 

concursurile naționale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 și au obținut cel puțin nota 

7(șapte) la concursul din 2020/media de repartizare 7(șapte) la concursul național din 2020/media 

de repartizare 7(șapte) la concursurile naționale din 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, la nivelul 

județului sau în alte județe, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor 

de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacantă în a doua specializare: limba 

modernă/maternă, educație plastic, educație muzicală, educație fizică, religie, respectiv posturilor 

în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte 

concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naționale 

xxii) colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin nota 5 

(cinci) proba scrisă din cadrul concursului național din 2020/media de repartizare minimum 

5(cinci) la concursurile naționale sesiunile 2019 și/sau 2018 la nivelul județului  sau în alte județe, 

care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 

(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale ierarhizați pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra 

vacantă în a doua specializare: limba modernă/maternă, educație plastic, educație muzicală, 

educație fizică, religie, respectiv posturilor în specialitate din palatele și cluburile copiilor și 

elevilor, 

xxiii) candidaților care au renunțat la posturile didactice/catedrelor pe care au fost repartizați în 

etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare 

 

 

Disciplina Ora 

EDUCATOARE 10,00 

ÎNVĂȚĂTOR 10,30 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ   11,00 

LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ 11,00 

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ   11,00 

MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 11,30 

FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 11,30 

ISTORIE, SOCIO-UMANE, GEOGRAFIE, RELIGIE 12,00 

EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE 12,00 



FIZICA ~I SPORT 

DISCIPLINE TEHNICE, EDUCATIE TEHNOLOGICA 12,30 

INV ATAMANT SPECIAL 12,30 

NOTA Accesul se va face numai prin intrarea stabilita, cu asigurarea respectarii normelor 
de igiena specifice: 

Asigurarea triajului epidemiologic constiind in controlul temperaturii la punctele de control
acces in incinta, accesul fiind interzis pentru persoanele care au o temperatura corporala ce 
depa~e~te 37,3 ° C 
dezinfectarea obligatorie a mainilor inaintea intrarii in spatiile destinate acestei activita\i 
este obligatorie purtarea ma~tilor de protectie pe toata durata prezentei in incinta 

- - - - - - - - - - --- - accesuliu-institutie-este-organizat,-prin-marcaje,-ctcrespe-ctarea preveaefilor legalein ----------

vigoare 

Pre~edintele comisiei judetene de mobilitate, 
Inspector ~colar gene al adjunct, 

Prof Claudiu Doru C - -· NOIU-DUTA 

lnspectori ~colari pentru managementiil resurseJqr 11~,;iye, 
Prof Madalina-Carmen NEATU rµ, aflfh'/

0 

Prof Gabriela Anca PANA!~~ 
Prof Dan Cristian TACU t?rf 
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