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GRAFICUL 
Ședinței de repartizare a candidaţilor înscriși la etapa de pretransfer consimţit – 

sesiunea 2022 

 
În perioada 07.04.2022-08.04.2022 se soluționează în ședință de repartizare, în ordine: 
(i) cererile cadrelor didactice titulare, respectiv cererile cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei 
didactice, conform prevederilor Metodologiei;  

(ii) cererile cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau 
detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

(iii) cererile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu 
norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;  

(iv) cererile de pretransfer şi prin schimb de posturi;  
(v) cererile privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului 

didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;  
 
Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa de 
repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (3) din 
Metodologie (OME nr. 5578/2021). 

 
Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de pretransfer 
consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit 
care să îi reprezinte interesele. 

 
În baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor 
legale, comisia judeţeană de mobilitate, soluționează în ședința de repartizare cererile cadrele didactice, cu 
respectarea ordinii de prioritate stabilită la art. 57 alin.(5) din Metodologie. 

 
Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicită pretransferul în 
vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la 
propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educației. 

 
Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta 
din urmă prezentând procura notarială în original. 

 
În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, 
cererea acestuia nu se soluţionează. 

 
Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa de repartizare, se depun la 
inspectoratul şcolar în zilele de 7, 8 şi 11 aprilie 2022 şi se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. 
(20) din Metodologie. 

 
 



                                                                                    
 
 

La ședința de repartizare participă atât cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile 
de învățământ, cât și cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ 
scris. 

 
 

 
Data ședinței de repartizare: 7 - 8 aprilie 2022 
Locul de desfășurare: Sediul I.S.J. Gorj, str. Victoriei, nr. 132-134, Etajul III, Sala de ședințe. 
Interval orar: 
 

 

 

Data 

 

Ora 

 

Categoria posturilor solicitate 

07.04.2022 10.00-11.50 Învățământ preșcolar 

07.04.2022 12.30- 15.00 Învățământ primar 

08.04.2022 09.00-09.40 Limba și literatura română, Limba latină, Limbi moderne, Învățământ special 

08.04.2022 09.50-10.30 Matematică, Informatică și TIC, Biologie, Chimie, Educație tehnologică, Fizică 

08.04.2022 10.40-11.30 Discipline economice, Discipline tehnice 

08.04.2022 11.40-12.30 Istorie, Geografie, Discipline socio-umane 
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