
 
 

ANUNȚ 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale Calendarului de 
mobilitate, punctul 12, lit. l), m), n), comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Teleorman organizează ședințe de 
repartizare, după cum urmează: 
 

Miercuri, 
12.08.2020, 

ora 9:30 

Repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de 
muncă pe durata de viabilitate a  postului/catedrei care au obţinut 
minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, 
sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din metodologie; 

Sala de 
conferințe a 

CCD Telorman 

Joi, 
13.08.2020, 

ora 9:00 
 

Repartizarea candidaţilor care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la 
proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, indiferent 
de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate 
pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
notelor; 

Vineri, 
14.08.2020, 

ora 9:00 
 

Ședinţă de repartizare, în ordine, conform prevederilor metodologiei, 
a: 
1. cadrelor didactice titulare, care au depus cereri în perioada de 
înscriere la concursul naţional, sesiunea 2020, şi a cadrelor didactice 
titulare, a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. 
a) şi alin. (6) din metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate 



pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică 
incompletă din etapele anterioare pentru completarea normei 
didactice; 
2. cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a apărut 
în perioada aprilie-iulie 2020 şi a cadrelor didactice titulare rămase cu 
restrângerea de activitate nesoluţionată din etapele anterioare, în 
vederea soluţionării restrângerii de activitate prin transfer sau detaşare 
în interesul învăţământului pentru  restrângere de activitate 
nesoluţionată; 
3. candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul 
preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, 
cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, şi a cadrelor didactice 
debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din 
metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea 
definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 
7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 
2020, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor. 

 
 

Comisia de mobilitate 


