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Nr. 4233 / 30.08.2022 

 

Precizări privind ședința publică de repartizare 
din data de 1 septembrie 2022 

 

Ședința publică din data de 1 septembrie 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, 1 septembrie 2022, ora 10: 
 
Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în ședință de 
repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează: 

a. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie; 
b. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie; 
c. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) și (2) din 

Metodologie; 
d. ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform 

prevederilor art. 104 alin. (1) și (2) din Metodologie 
 
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.  

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. 

 
Este ultima ședință de repartizare. 
 
 
 

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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Art. 94  
(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în 
ordine: 

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu 
norma didactică de predare incompletă, 
precum şi candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele 
anterioare, conform anexei nr. 18; 

b) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, 
rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor 
stabilite la alin. (8); 

c) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim 
de plata cu ora, rămaşi neîncadrați, selectaţi 
în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

d) personalul didactic de predare calificat pensionat din .nvăţăm.ntul preuniversitar rămas 
neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 
(trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

e) personalul didactic de predare calificat pensionat din .nvăţăm.ntul preuniversitar, care 
depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de 
pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

f) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a 
dobândit cel puţin definitivarea în .nvăţăm.nt, 
rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas 
neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la 
alin. (8). 
 
 
Art. 96 
(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se 
repartizează, de inspectoratele școlare, în 
ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează: 

a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma 
didactică de predare incompletă, conform anexei 
nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de 
predare incompletă, în vederea completării 
normei cu ore din .nvăţăm.ntul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4); 

b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 
repartizare, conform anexei nr. 18; 

c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată în altă unitate de .nvăţăm.nt pe baza 
avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora. 
 
 
Art. 103  
(1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în 
ordine: 

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din 
etapele anterioare sau cu norma didactică de 
predare incompletă, conform art. 94 alin. (7); 

b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare 
incompletă, conform art. 96 alin. (3);59 

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 
(cinci) la concursul organizat de 
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inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare. 
 
(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum 
urmează: 

a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației, 
prin care se recrutează, se selectează, se 
pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi 
de .nvăţăm.nt preuniversitar situate în medii 
dezavantajate; 

b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de 
predare calificat cu domiciliul sau reședința 
în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se 
organizeze concursuri/testări pentru ocuparea 
acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de 
predare calificat, care nu are domiciliul sau 
reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de departajare calculate conform anexei 
nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor 
posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 
104 alin. (2); 

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 
repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de 
inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 102 alin. (3) şi (4), în 
ordinea descrescătoare a mediilor, conform 
criteriilor de departajare prevăzute la art. 102 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru 
didactic calificat. 
 
 
Art. 104  
(1) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi 
ocupate de personal didactic depredare calificat cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în regim de plata cu ora sau 
în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 
Bucureşti în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau 
incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului 
şcolar 2022-2023, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal 
didactic de predare calificat în condiţiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului 
şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de .nvăţăm.nt care au posturi didactice 
neocupate, în ordine, personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de 
Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul 
didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar 
situate în medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat, prin decizie a 
directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod 
excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea 
cursurilor, în lipsa personalului didactic de predare calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului 
şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice 
neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului fără 
studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze 
concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi. 
60 
(2) Nu pot ocupa posturi didactice/catedre pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, ca personal 
didactic de predare calificat, respectiv pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, ca personal fără 
studii corespunzătoare postului, până la organizarea concursului/testării pentru ocuparea acestor 
posturi, candidaţii care se află într-una dintre următoarele situaţii: 
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a) au obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului solicitat, la concursul naţional de ocupare 
a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 şi nu au participat 
la concursul/testarea organizate de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 
Bucureşti; 
b) nu au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în .nvăţăm.ntul 
preuniversitar, sesiunea 2022, dar au obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului solicitat, 
la concursul/testarea organizate de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 
Bucureşti; 
c) au obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului solicitat, atât la concursul naţional de 
ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022, cât şi la 
concursul/testarea organizate de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 
Bucureşti. 
 


