
 

 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
  JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

18.08.2016 
 
 
 

ANUNȚ 
 

 
 În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic 
din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016 – 2017, anexa nr. 19 la 
OMECS nr. 5559/ 2015 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de mobilitate a 
personalului didactic pentru anul școlar 2016-2017, ședința publică organizată 
de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, 
constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru : 

- soluționarea cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de 
învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată – termen: 19 august 2016; 

- repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin 
continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor  - 
termen: data 19 august 2016; 

- repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la 
nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare 
minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. 
(9) din Metodologie; termen: 19 august 2016 și 22 august 2016; 
 

Ședințele se desfășoară, în fiecare zi, la Casa Corpului Didactic 
Teleorman, începând cu ora 9:00, după cum urmează: 

 
19 august 2016 

1. soluționarea cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de 
învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată; 
2. repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin 
continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor (cu 
medii la concurs național 2016, 2015, 2014);   

Nivel de învățământ/Aria curriculară Specializări 
Învățământ preșcolar și primar 1. Educatoare 

2. Învățători 
Limbă și comunicare 1. Limba și literatura română 

2. Limbi moderne 
Matematică și științe ale naturii 1. Matematică 

2. Fizică 
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3. Chimie 
Om și societate   1. Geografie 

  2. Istorie 
  3. Științe socio-umane 

Educație fizică și sport 
Tehnologii 1. Tehnologia informației și 

comunicațiilor 
2. Discipline tehnice 

Învățământ special 
3. repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, 

la nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare 
minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 
alin. (9) din Metodologie 

Nivel de învățământ/Aria curriculară Specializări 
Învățământ preșcolar și primar       1. Educatoare 

      2. Învățători 
22 august 2016 

1. repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la 
nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare 
minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) 
din Metodologie 

Nivel de învățământ/Aria curriculară Specializări 
Limbă și comunicare      1. Limba și literatura română 

     2. Limbi moderne 
Matematică și științe ale naturii      1. Matematică 

     2. Fizică 
     3. Chimie 

Om și societate  1. Geografie 
 2. Istorie 
 3. Științe socio-umane 

Educație fizică și sport  
Tehnologii       1.Tehnologia informației și 

comunicațiilor 
      2. Discipline tehnice 

Învățământ special 
 
 

Comisia județeană de mobilitate 
 


