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ANUNȚ 
 

ETAPA DE MOBILITATE - 

10) OCUPAREA PRIN CONCURS NAŢIONAL A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

În conformitate cu prevederile Calendarului de mobilitate pentru personalul didactic de 

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

Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2021-

2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, în intervalul 

11-17 mai 2021 se realizează: 

i. înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii 

promoţiei 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, 

ii. înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de 

documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, 

respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, 

iii. reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice 

care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform 

prevederilor art. 63 şi 87 din Metodologie, 

iv. înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de 

documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-

2022 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor 

obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 

2015. 

 

Înregistrarea dosarelor se realizează la punctul de înscriere stabilit la CCD Teleorman 

(parter), conform programului: 

 



 

 

 

 

 

Termen Interval orar Observații 
Marți, 11.05.2021 9:00 – 16:00  

Miercuri, 12.05.2021 9:00 – 16:00  

Joi, 13.05.2021 9:00 – 16:00  

Vineri, 14.05.2021 9:00 – 14:00  

Luni, 17.05.2021 9:00 – 16:00  
 

Accesul către punctul de înregistrare a dosarelor este permis doar 

prin intrarea din strada Constantin Brâncoveanu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, activitatea de depunere/înregistrare a dosarelor 

candidaților 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/

