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ANUNȚ 
 

ETAPA DE MOBILITATE - 

OCUPAREA PRIN CONCURS NAŢIONAL A POSTURILOR 

DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

În conformitate cu prevederile Calendarului de mobilitate pentru personalul didactic de 

predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, anexa nr. 19 la 

Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2022-

2023, aprobată prin OME nr. 5578/2021, în intervalul 09-17 mai 2022 se realizează: 

i. înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de 

înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 

2022, 

ii. înregistrarea, la inspectoratele școlare/centrele de înscriere, a dosarelor de 

înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la 

detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs 

specific, 

iii. reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice 

care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform 

prevederilor art. 63 şi 87 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor 

transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului 

Bucureşti de mobilitate; 

iv. înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de 

documentele solicitate în acestea, a candidaților care beneficiază de prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2022-

2023 și a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor 

obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 

2016. 

 

Notă 1: (1) În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de 

activitate a apărut în perioada martie-mai 2022. 

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de 

licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de 

specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire 

psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 



 

 

 

 

2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a 

studiilor/programului de pregătire psihopedagogică. 

Notă 2. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu au depus cereri 

de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023, 

în perioada 9-17 mai 2022, mai pot depune cereri la inspectoratele şcolare în perioada 16-17 august 2022. 

 

 

Înregistrarea dosarelor se realizează la punctul de înscriere stabilit la CCD Teleorman 

(parter), conform programului: 

 

Termen Interval orar Observații 
Luni, 09.05.2022 9:00 – 16:00  

Marți, 10.05.2022 9:00 – 16:00  

Miercuri, 11.05.2022 9:00 – 16:00  

Joi, 12.05.2022 9:00 – 16:00  

Vineri, 13.05.2021 9:00 – 14:00   

Luni, 16.05.2022 9:00 – 16:00  

Marți, 17.05.2022 9:00 – 16:00  

  

  
 

Accesul către punctul de înregistrare a dosarelor este permis doar 
prin intrarea din strada Constantin Brâncoveanu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comisia județeană de mobilitate 


