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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN

 
 
 

ANUNȚ 
 

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic 
din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014 – 2015, anexa nr. 2 la 
OMEN nr. 3080/05.02.2014, ședința publică organizată de comisia de mobilitate 
a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul 
inspectoratului școlar, în data de 27 august 2014, pentru: 
1.  soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de 

activitate nu a fost soluționată prin transfer sau repartizare, în ședință 
publică, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea 
restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 

2.  soluționarea în ședință publică, a cererilor de completare a normei 
didactice și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată;  

3.  soluționarea, în ședință publică, a cererilor de continuitate pentru 
detașare la cerere;  

4. repartizarea, în ședință publică a cadrelor didactice titulare care au obținut 
cel puțin media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la 
concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2014, prin 
detașare la cerere;  

5.  repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare, prin detașare 
la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;  

 
se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 9:30, în 
ordinea ariilor curriculare/specializărilor, conform orarului: 

 

Ora 
Aria 

curriculară
Specializări 

9:00-10:00  Educatoare și învățători 
10:00-12:00 Limbă și 

comunicare
1. Limba și literatura 

română 
2. Limba franceză 
3. Limba engleza 
4. Limba latină 
5. Limba germană 
6. Limba italiană 
7. Limba spaniolă 

12:00-13:00 Matematică 1. Matematică 
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și științe ale 
naturii 

2. Fizică 
3. Chimie 
4. Biologie 

14:00-15:00 Om și 
societate 

1. Geografie 
2. Istorie 
3. Cultură civică 
4. Științe socio-umane 
5. Religie 

15:00-16:00 Arte, 
Învățământ 
special 

1. Educație plastică 
2. Educație muzicală 
3. Învățământ special 

16:00 -18:00 Educație 
fizică și 
sport 
Tehnologii 

1. Educație fizică și sport 
2. Tehnologia informației și 

comunicațiilor 
3. Educație tehnologică 
4. Discipline tehnice 
 
 

Comisia județeană de mobilitate 


