
 

 
 
 

27.07.2022 
 

 

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 

ședințe publice pentru repartizare, în ordine, astfel:  

 

VINERI, 29 IULIE 2022:  

 repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din 
Metodologie, respectiv: repartizarea candidaţilor care au obţinut media de 
repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, 
sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre 
vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau 
inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au 
susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; 

 

LUNI, 1 AUGUST 2022 

 repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 
alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; 

 

Ședințele de repartizare se desfășoară la CASA CORPULUI DIDACTIC 

TELEORMAN, ALEXANDRIA, STR. CARPAȚI, NR. 15, după următorul program: 

 
 

Aria curriculară Specializări Interval orar 
VINERI, 29 IULIE 2022: 

candidații care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) conform art. 
64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2022, indiferent de statutul 
acestora, care au susținut proba scrisa in județ şi candidații care au optat pentru 
repartizare in județ cf. art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie, pe posturi 
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată 
Învățători  9:00-9:45 



 

 
 
 

Matematică și științe  9:45-10:00 
Educație fizică și sport pregătire 
sportivă de specialitate 

 10:00-10:30 

Discipline tehnice  10:30-10:45 
Învățământ special  10:45-11:15 

LUNI, 1 AUGUST 2022: 

cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata 
de viabilitate a postului/catedrei care au obținut media de repartizare de 
minimum 7 (șapte) conform art. 64 alin. (8), la concursul național din 13 

iulie 2022 
Toate disciplinele  9:00-11:00 
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