
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE A POSTURILOR 

DIDACTICE – 18 August 2022 

 

18 August 2022 

 10:00 – 11:00 Educatoare 

11:00 -11:30 Limba și literatura  română 

11:30 – 12:00 Limbi moderne 

12:00 – 12:30 Istorie, geografie, discipline socio-umane, educație socială 

12:30 – 12:50 Matematică, informatică 

13:00 – 13:10 Fizică, chimie, biologie 

13:10 – 13:20 Arte  

13:20 – 13:50 Educație fizică și sport; palate și cluburi 

13:50 – 14:00 Religie 

14:00 – 14:10 Discipline tehnice 

14:10 – 14:20 Învățământ special, consiliere psihopedagogică  

14:20 – 15:20 Învățători  

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor 

didactice titulare,  respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată 

cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;  

(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul 

învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice 

prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă 

determinată; 

(iv)  cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

(v) solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 

(vi)   solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

(vii) candidaţilor 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 şi/sau 2018 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar 

 

Ședința de repartizare se va desfășura în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud 


