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ANUNȚ 
 

JOI, 02 SEPTEMBRIE 2021, începând cu ora 09:00, în AULA de la COLEGIUL 

NAȚIONAL „A.T. LAURIAN” BOTOȘANI, va avea loc ședința de: 

I. repartizare a candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologia cdru  

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2021-2022, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5991/2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Ora 9.00- toate disciplinele 

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau 

cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18; 

 

Ora 10.00- toate disciplinele 

b) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2021 şi candidaţi repartizaţi 

în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 în 

etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 

repartizare, conform anexei nr. 18; 

 

Ora 11.00- toate disciplinele 

c) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu 

ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

Ora 11.30- toate disciplinele 

d) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în 

regim de plata cu ora, rămaşi neîncadrați, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

Ora 12.00- toate disciplinele 

e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar 

rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat 

în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

f) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care 

depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor 

stabilite la alin. (8); 

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a 

dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor 

stabilite la alin. (8); 

h) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas 

neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8). 

 

II. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologia cdru  
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privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2021-2022, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5991/2020, cu 

modificările și completările ulterioare 

Ora 13.00- toate disciplinele 

a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma 

didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract 

individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea 

completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4); 

b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 

repartizare, conform anexei nr. 18; 

c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de 

plata cu ora. 

 

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul nu este 

prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la ședința publică de 

repartizare, cererea acestuia nu se soluționează. 

Inspector şcolar general, 

Prof. dr. Daniel BOTEZATU 

 

 

 

 

                                                                                                Inspector şcolar  pentru  

managementul resurselor umane 

                                                                                     Prof. Elena DĂMII 

 


