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Precizări privind ședința publică de repartizare
din data de 18 august 2022
Ședința publică din data de 18 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:

Joi, 18 august 2022, ora 9:
Ședință de repartizare, în ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă
nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a
normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute
la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer
sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
(iii) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a
cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice
prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual
de muncă pe perioadă determinate
(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Joi, 18 august 2022, ora 10:
Ședință de repartizare, în ordine, a:
-

candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul
naţional, sesiunea 2022, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de
repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87
din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile
naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;

Atenție!
Intrarea în Sala festivă se face cu 15 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.
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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 ulterioare revenim cu precizări.

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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