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Avizat comisia de mobilitate a I.S.
Unitatea cu personalitate juridica: LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 
Localitatea BALŞ
Nr. 283/20.01.2022 Către

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt

Prin prezenta vă comunicăm lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor Metodologiei-cadru privind mob 
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, anexă la O.M.Ed. nr. 5578/10.11.2022, după discutarea şi aprobarea în şedinţa consiliul 
al unităţii de învăţământ din data de 19.01.2022.
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* Dacă pentru o disciplină sunt vacante mai multe posturi/catedre cu viabilităţi diferite, fiecare post/catedră se va înscrie distinct (pe câte un rând). în cazul disciplinelor având asociate mai multe niveluri de învăţământ, se va 
preciza nr. de ore ale disciplinei corespunzătoare fiecărui nivel de învăţământ. Se vor cuprinde şi posturile/catedrele vacante ale personalului didactic care îndeplineşte condiţiile de pensionare la limită de vârstă la
01.09.2022 şi cărora nu li s-a aprobat cererea/nu au optat pentru menţinerea în activitate, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica observaţii. De asemenea se vor cuprinde posturile didactice/cadrelor didactice care au depus 
cereri de pensionare anticipată şi care se vor ocupa mimai pe perioadă determinată, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica observaţii.
** în cadru! etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pentru restrângere de activitate şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor 
didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili condiţii specifice de ocupare, aceleaşi pentru toate posturile. Lista 
condiţiilor specifice se transmite la ISJ Olt în vederea validării, odată cu lista posturilor didactice/ catedrelor vacante. După avizarea condiţiilor specifice şi a listei posturilor de către comisia de mobilitate a personalului didactic 
cadrul I.Ş J , unităţile de învăţământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.
***La rubrica observaţii:
- Se va adăuga sintagma "conform art. 24, alin.(7)" pentru a preciza catedrele complete şi cele incomplete propuse pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică, şi care pot fi 
ocupate pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, numai în condiţiile în care cadrele didactice titulare îndreptăţite au refuzat întregirea 
normei didactice timp de 2 (doi) ani şcolari consecutivi.
- Se vor preciza cu menţiunea ’’catedră propusă pentru angajare pe perioadă determinată”, catedrele compuse din ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din 
disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanţă, 
precum şi ore vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă sau cele aflate în programul „A doua şansă", acestea fiind propuse numai pentru ocupare pe perioadă determinată.
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