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Nr. 11293/08.08.2022 

 

Calendarul mișcării personalului didactic în perioada august-septembrie 2022 

 

16 august 2022 

• Ocuparea posturilor didactice de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului 

individual de muncă conform prevederilor art. 63 (cadre didactice care au promovat examenul de 

definitivat, sesiunea 2022). Candidații nu se prezintă în ședință de repartizare. 

• Ocuparea posturilor didactice pentru cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în 

interesul învățământului în anul școlar 2022-2023 (dosare depuse în perioada 9-17 mai 2022). 

Candidații nu se prezintă în ședință de repartizare. 

• Depunerea dosarelor pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2022-2023 (candidați 

care nu au depus cereri în 9-17 mai 2022, sau vor completarea dosarelor de înscriere). 

                                                                                                       ISJ Ialomița, interval orar 9-12 

• Depunerea dosarelor pentru detașare prin concurs specific de către cadrele didactice titulare anterior 

anului 2022 (cadre didactice care nu au depus cereri în perioada 9-17 mai 2022). 

                                                                                                       ISJ Ialomița, interval orar 9-12 

• Depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice sau pentru soluționarea restrângerilor de 

activitate pentru cadrele didactice titulare/ debutante prevăzute la art. 21 alin (4) și (6)/ angajate cu 

contract de muncă pe durata viabilității postului/catedrei (situații noi). 

                                                                                                       ISJ Ialomița, interval orar 9-12 

17 august 2022 

• Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate. 

18 august 2022 

Repartizarea în ședință, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

1. Cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă 

determinată/ nedeterminată. 

2. Cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie pentru 

completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată. 

3. Cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru completarea 

normei didactice de predare pe perioadă determinată. 

4. Candidaților care au obținut media de repartizare 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 

2022, care au susținut inspecția la clasă în județul Ialomița, indiferent de județul în care au 
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susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, având 

prioritate cei care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor de muncă, conform art. 

63 sau 87 din Metodologie. 

      ISJ Ialomița, începând cu ora 9.00, după un grafic ce va fi postat pe 17 august 2022 

 

19 august 2022:  Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate. 

22 august 2022 

• Soluționarea în ședință de repartizare a solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific 

(pe bază de punctaj) în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

                                                                                                                ISJ Ialomița, începând cu ora 9.00 

• Ocuparea posturilor didactice pentru cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului 

individual de muncă conform art. 63 din Metodologie, dar nu au promovat examenul de definitivat, 

cu condiția ca postul să rămână liber după ședința din 18 august 2022.  

• Ocuparea posturilor didactice pentru cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului 

individual de muncă conform art. 87 din Metodologie, cu condiția ca postul să rămână liber după 

ședința din 18 august 2022. 

Cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului de muncă, dar au normă incompletă, 

vor fi prezenți la ședința din 23 august 2022. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate, 

participante la concursul național, sesiunea 2022, pierd continuitatea dacă au obținut o notă sub 5 

la proba scrisă. 

• Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate. 

22-23 august 2022 

• Stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a modificării contractelor 

individuale de  muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele 

didactice prevăzute la art.21 alin. (6) din Metodologie. 

23 august 2022 

• Ședință de repartizare a cadrelor didactice pe posturi/ catedre vacante/rezervate, conform Anexei nr. 

18 din Metodologie. 

              ISJ Ialomița, începând cu ora 9.00 (graficul desfășurării ședinței va fi afișat în timp util). 

Cadrele didactice care au depus cerere de angajare pe perioadă determinată în baza notelor din 

anii anteriori, participante la concursul național, sesiunea 2022, pierd acest drept dacă au obținut 

o notă sub 5 la proba scrisă. 
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23-24 august 2022 

• Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plata cu ora la unitățile de învățământ și 

susținerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plata cu ora. 

25 august 2022 

• Atribuirea orelor vacante/ rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul 

unităților de învățământ. 

• Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte 

unități de învățământ, pe baza rezultatelor la interviu. 

• Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic asociat, pe baza 

rezultatelor la interviu. 

• Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic pensionat, pe baza 

rezultatelor la interviu. 

25-26 august 2022  

1. Transmiterea, de către unitățile de învățământ, la ISJ Ialomița a: 

• Listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase 

neocupate. 

• Listei posturilor didactice/ catedrelor ocupate în regim de plata cu ora și a rezultatelor 

obținute la interviu. 

2. Acordarea avizului, de către unitățile de învățământ, pentru încadrare în regim de plata cu 

ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte 

unități de învățământ și depunerea acestuia la ISJ Ialomița. 

3. Depunerea și înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere pentru 

participarea la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la 

nivelul județului (cadre didactice calificate). Candidații care au depus dosar pentru concursul 

național, sesiunea 2022, vor depune doar cerere de înscriere. 

                                                                                         ISJ Ialomița, interval orar 9.00-14.00 

4. Depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere pentru participarea la testarea pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate (candidați fără studii corespunzătoare 

postului). 

                                                                                         ISJ Ialomița, interval orar 9.00-14.00 

 

5. Transmiterea la ISJ Ialomița a listei cadrelor didactice titulare anterior concursului național, 

sesiunea 2022, precum și lista cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar 

prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) care au promovat examenul național pentru obținerea 

definitivării în învățământ, sesiunea 2022, pentru care s-a propus detașarea în interesul 

învățământului, însoțite de acordurile acestora. (Dacă sunt cazuri). 
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29 august 2022 

• Organizarea și desfășurarea probelor practice în profilul postului pentru cadrele didactice cu studii 

corespunzătoare postului, înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate la nivelul județului. Cadrele didactice înscrise la concursul național, sesiunea 2022, 

care au promovat proba practică, nu mai susțin.  

• Desfășurarea probei scrise în cadrul testării organizate la nivel județean; comunicarea rezultatelor. 

                                                                  Locul și ora desfășurării vor fi comunicate în timp util. 

30 august 2022 

• Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului organizat la nivel județean; comunicarea 

rezultatelor. 

• Desfășurarea interviului în cadrul testării organizate la nivel județean; comunicarea rezultatelor. 

                                                                  Locul și ora desfășurării vor fi comunicate în timp util. 

30-31 august 2022 

• Depunerea contestațiilor, analizarea și rezolvarea acestora; comunicarea rezultatelor finale pentru 

concursul și testarea la nivel județean. 

 

1-2 septembrie 2022 

• Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate: 

1. Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie 

2. Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie 

3. Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) și (2)ocuparea din Metodologie 

4. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art.104 

alin. (1) și (2) din Metodologie. 

                                                                  Locul și ora desfășurării vor fi comunicate în timp util. 

 

2 septembrie 2022 

• Înregistrarea dosarelor de detașare (la cerere, prin concurs specific sau în interesul învățământului)  

a cadrelor didactice care s-au titularizat în urma concursului național, sesiunea 2022 și au 

definitivatul. Acestea se pot detașa, cu avizul Ministerului Educației, în urma analizei dosarelor în 

Comisia Paritară de la nivelul ISJ Ialomița. 

                                                                                                           ISJ Ialomița, interval orar 9.00-12.00 
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➢ Cadrele didactice care doresc să ocupe un post pentru care este nevoie de avizul liceului 

pedagogic, vor consulta procedura privind obținerea acordului, postată pe site-ul 

www.isjialomita.ro, secțiunea Mobilitatea personalului didactic- Legislație și se vor 

adresa secretariatului  Liceului Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia pentru informații 

suplimentare.  

➢ Datele în care se pot ridica deciziile emise în urma etapelor de mobilitate din lunile iulie, 

august și septembrie vor fi comunicate pe site-ul www.isjialomita.ro.  
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