INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TELEORMAN

31.08.2016

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, comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar organizează ședința publică pentru
repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie – termen: vineri -

2 septembrie 2016;
Ședința publică se va desfășura

la Școala Gimnazială Mihai

Viteazul Alexandria (str. Alexandru Colfescu – strada gării,
nr. 34), începând cu ora 9:30, după cum urmează:
2 septembrie 2016
1. repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie
Nivel de învățământ/Aria curriculară
Specializări
Educatoare
Învățătoare
Limbă și comunicare
1. Limba și literatura română
2. Limbi moderne
3. Limba latină
4. Limba rromani (maternă)
Matematică și științe ale naturii
1. Matematică
2. Fizică
3. Chimie
4. Biologie
Om și societate
1. Geografie
2. Istorie
3. Științe socio-umane
4. Religie
Educație fizică și sport
Arte
1. Educație muzicală
2. Educație plastică
Tehnologii
1.Tehnologia
informației
comunicațiilor
2. Discipline tehnice
Învățământ special
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și
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Ordinea de repartizare, la fiecare disciplină, conform art. 94 alin. (5) din
Metodologie, este:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei
didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă,
conform art. 90;
e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi repartizaţi în
baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 în
etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă
repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas
neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat,
angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora,
rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei)
ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de
pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Comisia județeană de mobilitate
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