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Nr. 3461 / 18.07.2022 

 

Precizări privind ședințele publice de repartizare 
din data de 29 iulie și 1 august 2022 

 

 
Ședințele publice din data 29 iulie și 1 august 2022 se desfășoară în Sala festivă 

a Liceului Teologic Romano-Catolic "Segítő Mária" Miercurea Ciuc (Miercurea Ciuc, str. 
Mihai Eminescu nr. 3 – intrarea dinspre Parcul Municipal), după cum urmează: 
  

Vineri, 29 iulie 2022, ora 10: 
 
Repartizarea candidaților care au obținut la concursul național, sesiunea 2022, 

minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă 

în profilul postului, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante 

publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la 

nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul 

postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor Metodologiei; 

situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației;  

  

Luni, 1 august 2022, ora 10: 
 
 Ședință de repartizare, în ordine, a:  

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare și 

a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din 

Metodologie;  

(ii) cadrelor didactice titulare, aflate în restrângere de activitate, prin transfer sau 

detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate 

nesoluționată;  

(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase 

cu norma didactică de predare incomplete 

(iv) cadrelor didactice titulare, pe posturi didactice/catedre vacante complete 

indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba 

practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul 

în care au susținut proba scrisă, a candidaților cu statut de cadre didactice 

titulare în învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior 

înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a 

cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau 

particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat 

examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, 

și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), 

la concursul național, sesiunea 2022, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare; 

(v) cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei care au obținut media de repartizare minimum 7 

(șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2022, pe 

posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).; 
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 Atenție! 
  
 Intrarea în Sala festivă se face cu 30 de minute înainte de începerea ședinței publice. 

În ședințele de repartizare candidații se legitimează cu actul de identitate, opțiunea 
fiecărui candidat se exprimă în scris, și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu 
certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă 
prezentând procura notarială în original.  

După consemnarea în procesul verbal a opțiunii făcute, comisia de organizare și 
desfășurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra 
solicitat(ă).  

În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (acesta 
din urmă prezentând procura notarială în original) la ședința publică de repartizare, cererea 
acestuia nu se soluționează. 

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită 
probe orale candidații trebuie să fi promovat aceste probe. Pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare, 
candidații trebuie să posede aceste atestate/avize, anexate la cererea de înscriere în perioada 
de înscriere/validare conform Calendarului. 
 

Referitor la repartizările din 18-31 august 2022, revenim cu precizări în data de  
16 august 2022. 
 
 
 
 

Inspector școlar general 
Demeter Levente 

Inspector școlar general adjunct 
Glodeanu Cristinel-Fănel 

Președintele comisiei de mobilitate 
 
 

Inspector școlar pentru 
managementul resurselor umane 

Waczel Ferenc 
 

Adorjan Attila-József 
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