
 

 

 

 

10.08.2022 

 

 
ANUNȚ 

 
 
 

În conformitate cu prevederile Calendarului de mobilitate a personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, anexa nr. 19 la Metodologia cadrul de 

mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin OMEC nr. 

5578/2021, comisia județeană de mobilitate organizează în perioada 18-19 august 2022,  ședințe 

publice, astfel:  

Ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, pentru soluționarea, 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 determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 

   (vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor. 

Ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, 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; 



 

 

 

 

 

Ședințele de repartizare se desfășoară la COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN 

CUZA ALEXANDRIA, STR. CARPAȚI, NR. 27 (Intrarea prin str. Constantin 

Brâncoveanu, nr. 58 – Grădinița cu PN nr. 11 Alexandria) 

 

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE 

 

JOI, 18 AUGUST 2022 

Aria curriculară Specializări Interval orar 

Limbă și comunicare  8:00-9:00 

Matematică și științe  9:00-9:20 

Om și societate  9:20-10:00 

Educație fizică și sport pregătire 

sportivă de specialitate 

 10:00-10:15 

Arte  

Discipline tehnice 

Învățământ special 

 10:15-11:00 

 

Învățători  11:00-12:00 

VINERI, 19 AUGUST 2022 

Educatoare  9:00-11:00 

 
 

Comisia județeană de mobilitate 


