
Ședința publică din perioada 23-24 august 2022 

se va desfășura în sala de festivități Colegiului Național „Ion Minulescu” din Slatina, după următoarea 
planificare orară estimativă 

 

Pot participa în ordine următoarele categorii de candidați: 
- cadre didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată; 
- cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă; 
- cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru 

restrângere de activitate nesoluţionată; 
- cadre didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor 

art. 63 din Metodologie (numai cazurile nesoluționate, pentru ocuparea posturilor afișate ca disponibile); 
- cadre didactice titulare pentru detașare la cerere prin continuitate; 
- cadre didactice titulare prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul național, sesiunea 2022. 
- candidaţi 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 și/sau 2018 
pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar; 

- cadre didactice titulare pentru detașare la cerere prin concurs specific;  
- candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 

2022-2023;  
- candidaţi cu nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2022; 
- candidați care solicită angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, cu respectarea ordinii prevăzute în anexa nr. 18* la Metodologia-cadru. 
 
Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de repartizare are dreptul să 
desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. Opţiunea fiecărui cadru didactic din 
şedinţa de repartizare se consemnează în procesul- verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau 
împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal 
sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina postului/catedrei repartizate Interval orar Ziua 

Educatoare 1000.1020 

23 august 2022 

Învățători 1020-1130 

Limba Română, Profesor documentarist 1140 -1200 

Limbi moderne, Limba Latină, Limba Rromani 1200 -1300 

Pauză de pânz 1300-1340 

Matematică, Informatică 1340-1500 

Fizică, Chimie, Biologie 1500-1545 

Istorie, Geografie, Discipline socio-umane, Profesori în centre și cabinete de asistență 
psihopedagogică, Discipline din învățământul special 

1000-1110 

24 august 2022 Educație fizică si sport, Religie, Educație muzicală, Educație artistică, plastică, 
vizuală,  Discipline din palatele și cluburile copiilor 1100-1210 

Educație tehnologică, Discipline tehnologice, Pregatire și instruire practică 1230-1400 



ANEXA NR. 18 
la Metodologie 

 

ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE 
ORGANIZATE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE  ÎN PERIOADA 23-24 AUGUST 2022 

 

1. După etapa de detaşare la cerere a personalului didactic de predare titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 
2022, în perioadele prevăzute de Calendar, în şedinţele de repartizare organizate de comisiile de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate se 
repartizează la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor Metodologiei, în ordine, astfel:    

a) cadre didactice titulare şi cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu norma didactică de 
predare incompletă pentru completarea normei didactice;  

b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de 
activitate nesoluţionată; 

c) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi cadre didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru 
completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată; 

d) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detașare la cerere sau detaşare la cerere prin concurs;  
e) candidaţi care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, conform art. 64 alin. (9), după 

caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază 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;  

f) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu norma didactică de 
predare incompletă, pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Metodologie; 

g) cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific; 
h) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023;  
i) candidaţi cu nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2022, conform art. 64 alin. (9), 

după caz, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
j) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2022, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de 

repartizare minimum 5 (cinci) în profilul postului solicitat, conform art. 64 alin. (9), după caz şi au susţinut proba practică/orală în profilul postului 
conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;   

k) candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursurile naţionale, 
sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 
(şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;  

l) candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursurile naţionale, 
sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;  

m) candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la 
concursurile naţionale din sesiunile 2021, 2020 şi/sau 2019 şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în 
ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare; 

n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2022, şi care au obţinut nota la 
proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare; 

o) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 
2017 şi/sau 2016, care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri 
naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei 
solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

p) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 
2017 şi/sau 2016, care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri 
naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei 
solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

q) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din  sesiunile 2021, 2020 şi/sau 2019, 
care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 5 (cinci) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai 
obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe 
o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;  

r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2022 şi au 
obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri naţionale din sesiunile 2021, 2020, 
2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, 



educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au 
mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale; 

t) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri naţionale din sesiunile 2021, 2020, 
2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare (limbă modernă/maternă, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică sau religie), respectiv posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, care nu au 
mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale; 

u) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 
5 (cinci) la concursurile naţionale, sesiunile 2021, 2020 şi/sau 2019 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut 
note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, 
educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;   

v) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare.  

 
Notă: 1) La etapa de repartizare prevăzută la lit. e), în cadrul şedinţelor de repartizare organizate în perioada 18-19 august 2022 participă: 
a) în situaţia în care încetează starea de alertă, candidaţii care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă,   
b) în condiţiile menţinerii stării de alertă candidaţii care au susţinut proba scrisă la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi candidaţii care au susţinut proba 
scrisă în alte judeţe şi au optat pentru repartizare în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti conform prevederilor  art. 80 alin. (3) şi (4) din Metodologie. 
2) La etapele de repartizare prevăzute la lit. i)-v) participă şi candidaţii prevăzuţi la art. 89 alin. (2), care au participat la concursurile naţionale din sesiunile 2022, 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 în alte judeţe.  
3) Prevederile de la lit. v) se aplică în şedinţele de repartizare organizate până la data de 24 august 2022. 
4) Pentru sesiunile 2021 şi 2020 ale concursului naţional se iau în calcul notele obţinute la proba scrisă, iar pentru sesiunile 2019, 2018, 2017 şi 2016 ale 

concursului naţional se iau în calcul mediile de repartizare stabilite conform prevederilor art. 64 alin. (9) din Metodologie. 

  
2. Repartizarea personalului didactic de predare, conform punctului 1, se realizează pe perioadă nedeterminată pe posturi didactice/catedre 

vacante doar pentru completarea normei didactice de predare/transferarea pentru restrângere de activitate cadrelor didactice titulare sau cadrelor 
didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 
2022, în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi pentru transferul cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate. În toate celelalte 
situaţii prevăzute la alin. (1) repartizarea candidaţilor/cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se realizează pe perioadă 
determinată. Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform punctului 1, se realizează 
doar pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea 
corespunzătoare funcţiei de institutor. Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi 
ale copiilor şi elevilor şi candidaţii calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă practică susţin, dacă este cazul, la 
nivelul unităţii de învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii cursurilor, o probă practică specifică în profilul postului.  

3. Absolvenţii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua 
specializare, dar au menţionată în foaia matricolă direcţia de studiu în a doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau 
educaţie fizică se asimilează următoarelor specializări cuprinse în Centralizator: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă 
străină”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică” şi beneficiază de 
aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii. 

4. La note/medii egale departajarea se face conform art. 65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


