
 

 

 

 

 

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 

         

A N U N Ț 
PRIVIND ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE DIN 4 și 5 August 2021, 

A CANDIDAȚILOR CARE AU OBȚINUT CEL PUȚIN NOTA 7  

LA CONCURSUL DIN 21.07.2021 
 

*Locația de desfășurare a ședințelor :  

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. 
 

1. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PE POSTURI CU ANGAJARE PE PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ DIN DATA DE 04.08.2021 
 

Ora de 

începere  
Activitatea 

09:00 Repartizarea pe posturi a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut nota minimum 7 (şapte), pe 

posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate și au viabilitate cel puțin 4 (patru) ani, cf. 

documentelor. 

09:25 Repartizarea pe posturi cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ de 

EDUCATOARE 

09:45 Repartizarea pe posturi cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ de 

ÎNVĂȚĂTOR 

10:05 Repartizarea pe posturi cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ de : 

• corepetitie 

• muzica instrumentala (functie de 

instrument) 

• muzica vocala traditionala romaneasca 

• educatie muzicala 

• desen 

• pictura / desen 

• studiul formelor si desenul 

• pedagogie 

• profesor in centre si cabinete de 

asistenta psihopedagogica 

• educatie fizica si sport: pregatire 

sportiva de specialitate 

• tenis de masa 

• informatica 

• tehnologia informatiei si a 

comunicatiilor 

• electrotehnica 

• pregatire - instruire practica (mecanica) 

• matematica 

• fizica 

• limba franceza 

 
2. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PE POSTURI DIN DATA DE 05.08.2021, a cadrelor didactice titulare 

anterior concursului național, care au obținut cel puțin nota 7, la proba scrisă din 21.07.2021 
 

Ora de 

începere  

Activitatea 

09:00 Repartizarea pe posturi a cadrelor didactice titulare anterior concursului național, care 

au obţinut nota minimum 7 (şapte) la proba scrisă din 21.07.2021, pe posturile 

didactice/catedrele indiferent de viabiliatate. 
 

Președinte comisie de organizare 

Insp. șc. gen. adj. Laurenția ARJAN 

 


