
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA     
Nr.               / 01.08.2022 
 

 
CALENDARUL 

MIŞCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  DIN 
JUDEŢUL PRAHOVA ÎN PERIOADA   16.08.2022 -  02.09.2022 

 

     Potrivit Anexei nr.19 a Ordinului O.M.E. 5571 / 2022,modificat și completat, din Metodologia 
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar  
2022-2023, etapele  şi calendarul de mobilitate din perioada 16 august 2022 -  02 septembrie 
2022 sunt următoarele: 
 

 
ETAPA DE 
MIŞCARE 

 
PERIOADA SAU 

DATA 

 
ACTIVITATEA 

1.DEPUNEREA CERERILOR, 
INSOTITE DE DOCUMENTE 
DOVEDITOARE 

16 august 2022 
ora 0900 - 1500 

Inregistrarea, la I.S.J. Prahova, a 
unor cereri (dosare) de transfer ca 
urmare a reducerilor de activitate 
sau de completare de normă ( 
titulari- cazuri nou apărute, 
precum și de detașare la cerere, 
punctaj) sau de angajare pe 
perioadă determinată în anul 
școlar 2022/2023, de către 
candidații care din motive 
obiective, datorită unor situații 
excepționale, nu au fost 
înregistrat dosarele în perioada                 
09-17.05.2022 

2. DETAŞAREA ÎN INTERESUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

17 august 2022 
ora 1530 – 1630 

- înmânarea deciziilor de detaşare 
în interesul învăţământului 
candidaților; 

3. SOLUȚIONAREA CERERILOR 
CADRELOR DIDACTICE 
TITULARE  A CĂROR 
REDUCERE DE ACTIVITATE 
SAU COMPLETARE DE 
CATEDRĂ NU A FOST 
SOLUȚIONATĂ ÎN ETAPELE 
ANTERIOARE SAU A 
CAZURILOR NOU APĂRUTE CA 
URMARE A NEREALIZĂRII 
PLANULUI DE ȘCOLARIZARE 
(inclusiv a cadrelor didactice 
numite pe viabilitatea postului) 

 

 
18 august 2022 
ora 0830 – 0930 

 

 

 

18 august 2022 
ora 0930 – 1030 

 

 

 

18 august 2022 
ora 1030 – 1130 

- soluţionarea, în ședinţă de 
repartizare, la sediul I.S.J. 
Prahova, a cererilor de completare 
a normei didactice (titulari+cadre 
didactice angajate pe perioada de 
viabilitate a postului); 
- soluţionarea, în ședinţă de 
repartizare, la sediul I.S.J. 
Prahova, a cererilor cadrelor 
didactice aflate în restrângere de 
activitate; 
- soluţionarea, în ședinţă de 
repartizare, la sediul I.S.J. 
Prahova, a cererilor cadrelor 
didactice care beneficiază de 
prwlungirea CIM conform Art. 63 
din Metodologie( inmânarea 
adreselor de repartizare cadrelor 
didactice care au avut acord de 
principiu); 
 
NOTĂ: Începând cu această 
dată cadrele didactice aflate în 



situația de la punctul 3, 
beneficiază de prioritate la 
ocuparea posturilor/catedrelor 
în toate etapele și ședințele de 
repartizare.  

4. DETAŞAREA LA CERERE 
PRIN CONTINUITATE SI  PE 
BAZA NOTELOR OBȚINUTE LA 
CONCURSUL NAȚIONAL DIN 
2022 

18 august 2022 
ora 1130 – 1200 

 

18 august 2022 
ora 1200 – 1300 

 

 

- soluționarea cererilor pentru 
detașare la cerere prin 
continuitate. 
- soluționarea cererilor pentru 
detașare la cerere în baza notelor 
obținute la concursul național din 
2022. 

5. REPARTIZAREA 
POSTURILOR/ CATEDRELOR 
PENTRU ÎNCADRAREA PE 
PERIOADĂ DETERMINATĂ 
(SUPLINIRE) – CANDIDAȚI 
CARE AU OBȚINUT CEL PUȚIN 
7 LA CONCURSUL NAȚIONAL, 
SESIUNEA 2022 

 

 

 

 

 

 

18 august 2022 
ora 1330 – 1700 

 

18 august 2022 
ora 1700 – 2000 

 

19 august 2022 
ora 0830 – 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- repartizarea candidaților care au 
obținut cel puțin nota 7 la 
concursul național, sesiunea 
2022, care au obținut la concurs în 
2022 media minim 7, la 
următoarele discipline: 
 
-educatoare  
 
-învățători 
 
 
- repartizarea candidaților care au 
obținut cel puțin nota 7 la 
concursul național în 2022 media 
minim 7, la următoarele discipline, 
în ordine: -limba română, limba 
engleză, limba franceză, limba 
germană, limba latină, 
documentariști, matematică, 
informatică, fizică, chimie, 
biologie, istorie, științe socio-
umane, psihologie, economie-
educație anteprenorială, educație 
financiară, filosofie, profesor 
consilier, geografie, religie, 
educație fizică, învățământ 
special,educație muzicală, muzică 
instrumentală, educație plastică, 
educație vizuală, clubul copiilor, 
educatie tehnologică, discipline 
tehnice, instruire practică. 
 
 

6.MODIFICAREA 
CONTRACTELOR INDIVIDUALE 
DE MUNCĂ DIN PERIOADĂ 
DETERMINATĂ ÎN PERIOADĂ 
NEDETERMINATĂ  PENTRU 
CADRELE DIDACTICE 
PREVĂZUTE LA ART.21 ALIN.6 
DIN METODOLOGIE (pentru 
cadrele didactice care au 
obținut definitivatul sesiunea 

22-23 august 2022 
 
 
 
 

25 august 2022 
ora 0800 – 0930 

 

 

 

-stabilirea în consiliile de 
administrație ale  unităților de 
învățământ a modificării duratei 
CIM din perioadă determinată în 
perioadă nedeterminată ; 
-transmiterea hotărârilor consiliilor 
de administrație ale unităților de 
învățământ la I.S.J. Prahova; 
 
 



2022) 29 august 2022 
ora 1600 – 1700 

 

-emiterea și comunicarea 
deciziilor, inclusiv pentru cadrele 
didactice care au participat la 
transfer, pretransfer, modifcarea 
CIM pe viabilitatea postului sau 
detașare; 

7.DETAŞAREA LA CERERE, 
PRIN CONCURS SPECIFIC 
 

16 august 2022 
ora 0900 - 1500 

 

 

 

 

 

22 august 2022 
ora 1200 – 1400 

 

 

 

-înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a 
cererilor(dosarelor) care, datorită 
unor situații excepționale, nu au 
fost înregistrate în perioada                 
11-17.05.2022; 
 
-soluționarea cererilor detașare la 
cerere prin concurs specific (pe 
punctaj), în ordinea 
descrescătoare a punctajelor. 

8.REPARTIZAREA CADRELOR 
DIDACTICE CARE 
ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE 
PENTRU PRELUNGIREA CIM IN 
ANUL ȘCOLAR 2022-2022, 
CONFORM ART.63 SI ART 87 
DIN METODOLOGIE 

16 august 2022 
ora 0900 - 1500 

 

 

 

22 august 2022 
ora 1500 – 1700 

 

 

 

-înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a 
cererilor(dosarelor) care, datorită 
unor situații excepționale, nu au 
fost înregistrate în perioada 11-
17.05.2022; 
- repartizarea cadrelor didactice 
care îndeplinesc condițiile pentru 
prelungirea CIM în anul școlar 
2022-2022, conform art.63 și 
art.87 din Metodologie ( cazuri nou 
apărute); 
 

9. REPARTIZAREA 
POSTURILOR DIDACTICE/ 
CATEDRELOR RAMASE 
NEOCUPATE, PE PERIOADĂ 
DETERMINATĂ, CONFORM  
ANEXEI 18 DIN METODOLOGIE 

16 august 2022 
ora 1400 - 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 august 2022 
ora 0830 – 2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-înregistrarea, la Inspectoratul 
Şcolar, a cererilor (dosarelor)  
candidaţilor care solicită angajarea 
pe perioadă determinată în baza 
mediilor obținute la concursurile 
naționale din 2020,2019,2018,( 
media min.5,00 ) 2017,2016,2015 
(media min.7,00) (situații 
excepționale nou apărute – 
neînscriși în perioada 11-
17.05.2022); 
- repartizarea la inspectoratul 
școlar a posturilor/ catedrelor 
rămase neocupate, conform 
anexei 18 din Metodologie de la 
următoarele discipline, în ordinea 
următoare: limba română, limba 
engleză, limba franceză, limba 
germană, limba latină, 
documentariști, matematică, 
informatică, fizică, chimie, 
biologie, istorie, științe socio-
umane, psihologie, economie-
educație anteprenorială, educație 
financiară, filosofie, profesor 
consilier, geografie, religie, 



 
 
 
 
 
 

24 august 2022 
ora 0900 – 1800 

 

educație muzicală, muzică 
instrumentală, educație plastică, 
educație vizuală, clubul copiilor. 
 
-repartizarea la inspectoratul 
școlar a posturilor/ catedrelor 
rămase neocupate, conform 
anexei 18 din Metodologie de la 
următoarele discipline, în ordinea 
următoare: educație tehnologică, 
discipline tehnice, instruire 
practică,învățământ special,  
educație fizică, educatoare, 
învățători. 

10.  ATRIBUIREA POSTURILOR/ 
CATEDRELOR RĂMASE 
VACANTE/ REZERVATE 
RĂMASE NEÎNCADRATE ÎN 
REGIM DE CUMUL PLATA CU 
ORA 

 25-26 august 2022 
 

 

 

 

 

26 august 2022 
ora 900 – 1200 

 

 

 

 
29 august 2022 
    ora 900 – 1200 

 

- înregistrarea la unitățile școlare a 
dosarelor pentru încadrarea prin 
plata cu ora. ( LA ISJ PRAHOVA 
NU SE INREGISTREAZA 
DOSARE LA PCO) 
-atribuirea orelor 
vacante/rezervate în regim de  
plata cu ora personalului didactic 
titular, asociat, pensionat, la 
nivelul unităţilor de învăţământ, 
prin decizia directorului. 
- transmiterea la ISJ Prahova a 
listei cadrelor didactice propuse 
pentru încadrarea prin plata cu ora 
( SEDINȚĂ CU DIRECTORII 
UNITATILOR DE INVATAMANT) 

11. CONCURSUL JUDEȚEAN DE 
OCUPARE A POSTURILOR/ 
CATEDRELOR VACANTE 
RĂMASE NEÎNCADRATE 

25 august 2022 
ora 1000 – 1300 

 

29 august 2022 
 

30 august 2022 
ora 0900 – 1300 

 

30 august 2022 
ora 1900 

 

31 august 2022 
ora 0800 – 1000 

 

31 august 2022 
ora 17,00 

 

- depunerea și înregistrarea 
dosarelor; revizuirea fișelor de 
înscriere la ISJ Prahova 
- desfășurarea probelor practice 
 
- desfășurarea probei scrise 
 
 
- comunicarea rezultatelor 
 
  
- depunerea contestațiilor 
 
 
- comunicarea rezultatelor finale 

12. TESTAREA CANDIDAȚILOR 
FĂRĂ STUDII 
CORESPUNZĂTOARE 
POSTURILOR/ 
CATEDRELOR ÎN VEDEREA 
OCUPĂRII EVENTUALELOR 
POSTURI/CATEDRE RĂMASE 
NEÎNCADRATE 

25 august 2022 
ora 1300 – 1800 

 
 

30 august 2022 
ora 0900 – 1200 

 
 

30 august 2022 

- depunerea și înregistrarea 
dosarelor 
 
 
- desfășurarea probei scrise 
 
 
 
- susținerea interviului 



ora 1600 – 2000 

 

 

31 august 2022 
ora 0800 – 1000 

 

31 august 2022 
 

 
 
 
- depunerea contestațiilor 
 
 
- comunicarea rezultatelor finale  
 
 

   

13. DETAŞAREA LA CERERE A 
CANDIDAȚILOR PREVĂZUȚI LA 
ART. 86 ALIN. 13  

31 august 2022 
ora 0800 – 1000 

 

31 august 2022 
ora 1100 – 1200 

ora 1400 – 1600 
01 septembrie 2022 

 

- depunerea la ISJ Prahova a 
dosarelor  
 

- comisie paritară 
 
- transmiterea la ME 
- repartizarea candidaților  ( daca 

au primit avizul ME) 

14. REPARTIZAREA 
CANDIDAȚILOR CONFORM 
ART. 94  
ALIN.7 SI ART. 96 ALIN.3 DIN 
METODOLOGIE 

1 septembrie 2022 
ora 0900 – 1200 

 

- ședința de repartizare a cadrelor 
didactice  

- titulari cu norma 
incompletă; 

- candidați participanți la 
concursul național 
sesiunea 2022-2016, 
rămași nepartizați ; 

- detașări la cerere prin 
concurs specific(punctaj ); 

- candidați repartizați care 
nu s-au prezentat la post; 

15. REPARTIZAREA 
CANDIDAȚILOR CONFORM  
art.103 alin.1,2 DIN 
METODOLOGIE 
 
 
16. REPARTIZAREA 
CANDIDAȚILOR CONFORM  
art.104 alin.1,2 DIN 
METODOLOGIE 

1 septembrie 2022 
ora 1200 – 2000 

 

 

 

 

02 septembrie 2022 
ora 0900 – 1500 

 

 

- reapartizarea candidaților 
prevăzută la Art.103 alin(1)  din 
Metodologie (calificați care au 
susținut concursul județean) 

 
 
- repartizarea candidaților 

prevăzută la Art. 103 (2) din 
Metodologie (candidați fără 
studii corespunzătoare care au 
obținut cel puțin media 5,00) 

 

17. ORGANIZAREA 
CONCURSURILOR LA NIVEL DE 
UNITATE ȘCOLARĂ 

05 septembrie 2022 
ora 1500 – 2000 

 

05-20 septembrie 2022 
 

 

- - direcționarea posibililor candidați; 
-  
-  
- - organizarea și desfășurarea 

concursurilor 

 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

Prof. Ilona Cornelia RIZEA 

  

Inspectori școlari managentul  

resurselor umane,                          

                                                                              Prof. Tudor IANCU/ Prof.Bianca CIULAC 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


