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CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN 

JUDEȚUL IALOMIȚA ÎN PERIOADA 18 AUGUST – 10 SEPTEMBRIE 2021 

 

Perioada Activitatea 

18 – 19 august 

2021 

Depunerea dosarelor, în mod excepțional, de către candidații care nu au depus cereri de angajare pe 

perioadă deteminată în anul școlar 2021 – 2022, în baza notelor de la concursurile naționale 2020- 2015 

(note peste 7) sau 2020 – 2018 (note între 5 și 7).  

 Depunerea dosarelor, în mod excepțional, de către candidații care nu au depus cereri de detașare la 

cerere prin concurs specific (cadre didactice titulare anterior concursului din 2021). 

19 august 2021 Înregistrarea cererilor de completare a normei didactice (titulari și angajați pe durata viabilității 

postului) – situații nou apărute 

Depunerea dosarelor se va face la Inspectoratul Școlar Județean Ialomița (birou MRU) 

 

20 august 2021 

Ocuparea posturilor vacante/ rezervate de către cadrele didactice pentru care s-a propus  detașarea în 

interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022 

Reactualizarea listei posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate 

23 august 2021 

Ședință de repartizare pentru completarea normei didactice pentru titulari și angajați pe durata 

viabilității postului – situații nou apărute  

Stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a modificării duratei contractelor 

individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice 

prevăzute la art. 21 alin. (6) (cadrele didactice care au obținut definitivatul în sesiunea 2021). 

24 august 2021 

Stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a modificării duratei contractelor 

individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice 

prevăzute la art. 21 alin. (6) 
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Ședință de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 la concursul național din 21 iulie 

2021 și care nu au fost repartizați în ședința din 4 august 2021 (inclusiv cei care au susținut proba scrisă 

în alte județ și au ales ca județ de repartizare județul Ialomița). Au prioritate candidații care beneficiază 

și de continuitate în anul școlar 2021-2022, în condițiile art.63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/ 

mediei de repartizare minimum 7 la concursurile naționale, sesinuile 2020 și/ sau 2019, respectiv 2020, 

2019, 2018 și/ sau 2017 pentru învățători. 

25 august 2021 

Transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la ISJ Ialomița, cu 

privire la modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă 

nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) 

Ședință de repartizare cadre didactice titulare care au depus cerere de detașare prin concurs specific, 

în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

Reactualizarea listei posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate 

26 august 2021 

Ședință de repartizare (prioritate conform anexei nr.18 la Metodologie): 

• Cadre didactice care au participat la concursul din 21 iulie 2021, au obținut minimum nota 7 și nu 

au fost repartizați în ședințele anterioare 

• Cadre didactice care beneficiază de continuitate în baza art. 87 la metodologie 

• Cadre didactice participante la concursul din 21 iulie 2021, cu note între 5 și 7 din județul 

Ialomița 

• Cadre didactice participante la concursul din 21 iulie 2021, cu note între 5 și 7 din alte județe 

• Cadre didactice cu note peste 7 la concursurile 2020 – 2015, care  nu au obținut ulterior note sub 

7 

• Cadre didactice cu note peste 7 la concursurile 2020 – 2015, care  nu au obținut ulterior note sub 

5 

• Cadre didactice cu note peste 5 la concursurile 2020 și/ sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și 

sau 2017 pentru învățători 

• Candidați participanți la concursul din 21 iulie 2021 care doresc repartizare în a doua specializare 

• Candidați participanți la concursurile 2020 - 2018 care doresc repartizare în a doua specializare  

Depunerea dosarelor pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unitățile de învățământ. 
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27 august 2021 

Ședință de repartizare (prioritate conform anexei nr.18 la Metodologie) 

Depunerea dosarelor pentru încadrarea în regim de plata cu ora la unitățile de învățământ.  

Reactualizarea listei posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate 

30 august 2021 

Atribuirea orelor vacante/ rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul 

unităților de învățământ  

Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități 

de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat 

31 august 2021 

Transmiterea, la ISJ Ialomița: 

• a listei posturilor didactice rămase neocupate, inexistente în lista publică 

• a listei posturilor didactice/ catedrelor ocupate în regim de plata cu ora 

• a listei posturilor didactice rămase neocupate ca urmare a neprezentării la post a candidaților 

repartizați în etapele anterioare 

• acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului angajat cu contract pe 

perioadă determinată în aceeași unitate și depunerea acestuia la ISJ Ialomița 
 

➢ Deciziile cadrelor didactice care au ocupat post titularizabil în ședința din 4 august 2021 vor putea fi ridicate după data de 

25 august 2021. 

➢ Cadrele didactice care au ocupat post titularizabil în ședința din 4 august 2021, au minim definitivat și vor detașare,  vor 

depune cerere la ISJ Ialomița pe data de 1 septembrie 2021.  

➢ Locul și graficul desfășurării ședințelor de repartizare vor fi anunțate în timp util. 

 

Inspectori școlari managementul resurselor umane, 

Prof. Vasilescu Irina Mădălina 

Prof. Stancu Mariana 


