
 

 

Anexa nr. 19 la METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI 

DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2022-2023 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 

 

C A L E N D A R U L 

mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023 

EXTRAS 

 
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu 

ora: 

 

a)depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi 

susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora; 

Perioada: 23-24 august 2022 

 

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către 

autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat 

şi a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să 

conţină elemente relevante cu privire la activitatea profesională. 

 

b)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul 

unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului 

pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, 

personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la 

interviu, dacă este cazul; 

Termen: 25 august 2022 

 

c)transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de 

plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a 

candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu 

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

unităţi de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare; 

Perioada: 25-26 august 2022 

 

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 26 august-1 septembrie 2022 

 


