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ANUNȚ 
 

ETAPA DE MOBILITATE-REPARTIZARE  ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 
 LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

 
În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 – 2020, anexă la OMEN nr. Anexă la 
ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018, modificată prin O.M.E.N. nr. 
3886/11 aprilie 2019 ședințele  publice organizate la CASA CORPULUI DIDACTIC 
TELEORMAN, ora 9.30, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar: 

 

1. în data de 31 iulie 2019: 

 

- repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform 
art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi 
didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba 
practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul 
în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare   

 
2. în data de 1 august 2019: 

 
-  (i) cadrelor didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată 

prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau nedeterminată 
prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate ori prin detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;   
 

- (ii) candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul 
preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare 
minimum 7 (şapte), sau cadre didactice debutante din învăţământul 
preuniversitar de stat şi particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din 
Metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării 
în învăţământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe 
posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, 
la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la 
clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, 
cu păstrarea statutului de cadru didactic titular   

 
 

 

Comisia județeană de mobilitate 


