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Completarea normei didactice în anul şcolar 2022-2023 la nivel județean 

 

Completarea normei didactice se poate soluţiona: 

1) pe perioadă determinată (anul şcolar 2022-2023) pentru următoarele categorii de 

candidaţi: 

a) titulari; 

b) debutanţii prevăzuţi la art. 21 alin. (4) şi (6); 

c) angajaţii pe durata viabilităţii postului didactic/catedrei. 

2) pe perioadă nedeterminată (începând cu data de 01.09.2022) pentru următoarele 

categorii de candidaţi: 

a) titulari, în mediul rural, conform specializării/specializărilor înscrise pe 

diploma/ diplomele de studii, dacă fracţiunile de normă sunt vacante; 

b) titulari, în mediul urban, conform specializării/ specializărilor înscrise pe 

diploma/ diplomele de studii, dacă în unitățile de învățământ, în care au 

funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani 

școlari, orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora. 

Cadrele didactice titulare pentru care se propune completarea normei didactice de predare 

pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME 

nr. 5578/10.11.2021, înregistrează dosare la ISJ Ialomița, conform Calendarului și participă la 

ședința de repartizare organizată la nivel județean de inspectoratul școlar pentru soluționarea 

completărilor de normă didactică de predare, în vederea consemnării opțiunii acestora în procesul-

verbal. 

 

Ordinea de prioritate în soluţionarea completărilor de normă: 

I. Titulari; 

II. Debutanţi - art. 21 alin. (5) şi (6); 

III. Angajaţi pe durata viabilităţii postului/catedrei. 

 

Calendarul soluționării completărilor de normă la nivel județean: 

➢ 21 februarie 2022, se afişează la ISJ Ialomița lista tuturor posturilor/catedrelor vacante 

şi rezervate, complete şi incomplete, din care se soluţionează în şedinţă de repartizare 

completările de normă la nivel judeţean; 

➢ 21-23 februarie 2022 – titularii/debutanţii/angajaţii pe durata de viabilitate a catedrei, a 

căror completare de normă nu a fost soluţionată la nivelul unităţii/ unităților din aceeași 
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localitate, depun dosarele la ISJ Ialomița, dosare întocmite conform cererii tip din Anexa 

nr.14 la Metodologie; 

• 21 februarie 2022-interval orar: 14-16 

• 22 februarie 2022-interval orar: 8-11 

• 23 februarie 2022-interval orar: 8-12 
➢ 24 februarie 2022-afișarea, la inspectoratul școlar și pe pagina web a IȘJ Ialomița, listelor 

cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluționarea completării normei didactice; 

➢ 24-25 februarie 2022-înregistrarea, la ISJ Ialomița, contestațiilor referitoare la punctajele 

cadrelor didactice care solicit soluționarea completării normei didactice;  

➢ 21-25 februarie 2022 – organizarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice, a 

probelor orale pentru ocuparea fracţiunilor de normă care necesită susţinerea acestor probe 

(dacă este cazul);* 

➢ 28 februarie 2022-soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de 

administrație al ISJ Ialomița și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar și pe 

pagina web a ISJ Ialomița; 

➢ 9 martie 2022 – şedinţa de repartizare, organizată la nivel judeţean, pentru soluţionarea 

cererilor de completare a normei didactice, pe catedre vacante/rezervate incomplete, 

conform prevederilor art. 33 din Metodologie, în următoarea ordine: 

A) cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea 

principiului continuităţii; 

B) cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4, 6), cu norma didactică 

incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor; 

C) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă 

determinată, cu ore vacante/rezervate existente la altă/alte unitate/unităţi de 

învăţământ, în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de 

repartizare. 

Notă: 

▪ În şedinţa de repartizare, soluţionarea cererilor de completare a normei didactice se face pe 

catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe 

fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează conform prevederilor art. 

33 alin. (5) din Metodologie: 

a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor 

finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile Metodologiei şi ale 

Centralizatorului; 

b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, 

până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial 

din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 



                    

   INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA                               

 

 
Str.Lacului, Nr.19, Slobozia, Ialomiţa, Tel.0243/231825,Fax:0243/236636, e-mail:secretariat@isjialomita.ro, web: 

http://www.isjialomita.ro 

 

c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, 

până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial 

din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe 

diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu 

menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform 

art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

e) cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanţă, până la 3 ore 

săptămânal. 

▪ Cadrele didactice care participă la şedinţa de repartizare pentru completarea normei didactice 

se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform 

criteriilor prevăzute în Fișa de evaluare, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice 

titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), respectiv 

cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de 

predare-învăţare-evaluare incompletă. 

▪ În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare se 

poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele 

didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul 

acestora. 

▪ În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă 

nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu 

ore în unitățile de învățământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice 

neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică 

viabilitatea acestora pentru o perioadă de cel puțin 2 (doi) ani școlari. 

 

* Obs. Pe durata stării de alertă, în contextual situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările 

publice de către autoritățile de resort, se susțin doar probe practice/orale evaluate prin 

calificative „Admis/ Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie. 
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