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Graficul ședinței de repartizare a posturilor/ catedrelor vacante 

 

Data: 29 iulie 2022 

Locul desfășurării: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, Str. Lacului, nr.19 (sala 

de ședințe, etaj IV) 

Participanți la ședința de repartizare: candidați care au obținut media de repartizare minimum 

7 (șapte), conform art.64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe 

posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată,  care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului în județul 

Ialomița, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor din Metodologie (avize, atestate 

necesare pentru ocuparea anumitor posturi didactice/ catedre).    

Se recomandă purtarea măștii de protecție. 

Candidații  vor avea asupra lor cartea de identitate/ bulletin de identitate. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nr. 

crt 
Disciplina postului publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată Ora 

1.  PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

9.00 

2.  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

3.  EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 

4.  LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 

5.  LIMBA ENGLEZĂ 

6.  LIMBA FRANCEZĂ 

7.  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

10.00 
8.  MATEMATICĂ 

9.  EDUCATOARE/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR/ 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ) 

11.00 
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10.  ÎNVĂȚĂTOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR/ 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 
12.30 

 

➢ Repartizarea posturilor/ catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare obținute la concurs, conform art. 64 alin. (8)  în limita numărului de posturi didactice/ 

catedre vacante/ rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea Metodologiei nr. 

5578/10.11.2021. 

➢ În cadrul ședinței de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii – 

tip și se consemnează în procesul – verbal al ședinței, se certifică prin semnătura solicitantului sau 

a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. 

➢ În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau prin împuternicit la ședința de repartizare, 

cererea acestuia nu se soluționează. 

➢ Candidații repartizați au obligația de a se prezenta la post/ catedră până cel târziu la data de 31 

august 2022, în vederea încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post 

în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare, de la data de 31 august 2022, pentru încheierea 

contractului individual de muncă, se revocă repatizarea.  
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