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ANUNȚ 
 

 
În conformitate cu prevederile Calendarului de mobilitate a personalului didactic de predare 

din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, anexa nr. 19 la Metodologia 

cadrul de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2021-2022, aprobată 

prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, comisia județeană de 

mobilitate organizează ședințe publice pentru repartizare, în ordine, astfel:  

 

MIERCURI, 4 AUGUST 2021:  
a) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care au obținut nota minimum 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 

2021, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, dacă au la dosar adresa emisă 

de unitățile de învățământ prin care se confirmă că posturile didactice/catedrele respective 

au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari şi pot fi ocupate pe perioadă 

nedeterminată;                                                                                                                                                                                                                  

b)  candidații care au obținut nota minimum 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 2021, 

indiferent de statutul acestora, care au susținut proba scrisa in județ şi candidații care au 

optat pentru repartizare in județ cf. art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie, pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare, cu respectarea condițiilor din Metodologie (avize, atestate necesare pentru 

ocuparea anumitor posturi didactice/catedre). 

 

Joi, 5 august 2021: 
c) cadre didactice titulare si cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din 

Metodologie pentru completarea normei didactice de predare (doar cadre didactice care au 

rămas nesoluționate din etapele anterioare ale mobilității sau care au depus cereri in perioada 

de înscriere la concurs, 11-17 mai 2021 si care au deja fise de ocupări pentru completare in 

aplicație);                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

 

 

d) cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în 

interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată (doar cadre didactice 

care au rămas nesoluționate din etapele anterioare ale mobilității sau care au depus cereri in 

perioada de înscriere la concurs, 11-17 mai 2021 si care au deja fise de ocupări pentru transfer 

sau detașare pentru restrângere nesoluționată in aplicație);          

e) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma 

didactică de predare incompletă (doar cadre didactice care au rămas nesoluționate din etapele 

anterioare ale mobilității sau care au depus cereri in perioada de înscriere la concurs, 11-17 

mai 2021 si care au deja fise de ocupări pentru completare in aplicație);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

f) pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul 

județului, a candidaților care au susținut proba scrisă in județ şi a candidaților care au optat 

pentru repartizare in județ cf. art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie, care au statut de cadre 

didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea 

statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul 

preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat 

examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obținut 

nota minimum 7 (șapte)  la concursul național, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor din Metodologie 

(avize, atestate necesare pentru ocuparea anumitor posturi didactice/catedre). 

 

Ședințele de repartizare se desfășoară la CASA CORPULUI DIDACTIC 
TELEORMAN, ALEXANDRIA, STR. CARPAȚI, NR. 15, după următorul program: 

 
 

Aria curriculară Specializări Interval orar 

MIERCURI, 4 AUGUST 2021: 
a. cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei care au obținut nota minimum 7 (șapte) la 
concursul național din 21 iulie 2021 

Educatoare   
8:30 - 9:00 Învățători  

Limbă și comunicare Limba engleză 

 
b)  candidații care au obținut nota minimum 7 (șapte) la concursul național, 
sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, care au susținut proba scrisa 
in județ şi candidații care au optat pentru repartizare in județ cf. art. 80 alin. 



 

 

 

 

(3) si (4) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate 
pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 

Educatoare  9:00-9:15 
Învățători  9:15-9:45 
Matematică și științe  9:45-10:00 
Om și societate  10:00-10:10 
Educație fizică și sport 
pregătire sportivă de 
specialitate 

 10:00-10:20 

Arte (teatru de păpuși / 
marionete) 

 10:20-10:30 

Discipline tehnice  10:30-10:45 
Învățământ special  10:45-11:10 

JOI, 5 AUGUST 2021: 

Toate disciplinele*  8:30-11:00 
*la nivelul județului Teleorman nu au fost prezenți candidați cu statul anterior de 

titular. 
 
 
NOTĂ: în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, ședința se desfășoară cu respectarea strictă a regulilor 
de conduită socială și a condițiilor privind prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-
19). 

 
 

 
Comisia județeană de mobilitate 

http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/
http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

