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a) cererilor de completare a 

normei didactice de predare 

pe perioadă 

nedeterminată/determinată a 

cadrelor didactice titulare; 

b) cererilor de completare a 

normei didactice de predare 

pe perioadă determinată a 

cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a 

postului/catedrei; 

c) cererilor cadrelor didactice 

titulare aflate în restrângere de 

activitate prin transfer sau 

detașare în interesul 

învățământului pentru 

restrângere nesoluționată;

d) solicitărilor pentru detașare 

la cerere prin continuitate; 

e) solicitărilor pentru detașare 

la cerere în ordinea 

descrescătoare a notelor 

obţinute la concursul naţional, 

sesiunea 2021.

a) cadrelor didactice titulare pentru 

completarea normei didactice de predare pe 

perioadă nedeterminată/determinată; 

b) cadrelor didactice angajate pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei pentru 

completarea normei didactice de predare pe 

perioadă determinată; 

c) cadrelor didactice titulare aflate în 

restrângere de activitate prin transfer sau 

detașare în interesul învățământului pentru 

restrângere nesoluționată; 

d) cadrelor didactice titulare care solicită 

detașare la cerere prin continuitate; 

e) cadrelor didactice titulare care solicită 

detașare la cerere, în baza notei obţinute la 

concursul naţional, sesiunea 2021, în ordinea 

descrescătoare a notelor;

f) candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 

(şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, 

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;

g) cadrelor didactice titulare şi cadrelor

h) cadrelor didactice 

titulare care solicită 

detașare la cerere prin 

concurs specific în ordinea 

descrescătoare a 

punctajelor

1.TOȚI SOLICITANȚII DIN 

ȘEDINȚELE ANTERIOARE 

NEREPARTIZAȚI SAU 

REPARTIZAȚI PE POST 

INCOMPLET;

2. TOTI SOLICITANȚII CARE 

AU ÎNREGISTRAT CERERI 

DE OCUPARE A UNUI POST 

DIDACTIC ÎN BAZA UNUI 

REZULTAT VALID LA 

CONCURSURILE DE 

OCUPARE A POSTURILOR 

(CNU) DIN ANII 2021, 

2020,2019,2018,2017,2016 ȘI 

2015

SECTOR

Centrul de repartizare 2 

(unitatea/ institutia de inv., 

localitate, str., nr.)
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