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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN 
 
 
02.09.2013 
 

PROGRAMUL  
REPARTIZĂRILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE /CATEDRELOR 

VACANTE/REZERVATE  
COMPLETE / INCOMPLETE, PE ETAPE DE MOBILITATE ȘI PE DISCIPLINE  

(în data 6 septembrie 2013 și în perioada  11-13 septembrie 2013) 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de mobilitate a personalului didactic 
din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014, anexă la OMECTS nr. 
6239/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Calendarului de mobilitate și cu 
precizările adresei MEN – DGMRURȘN nr. 57674/02.09.2013, ședințele publice de 
mobilitate se vor desfășura după următorul program: 

 
I. 6 septembrie 2013 – ședință publică 
 
CASA CORPULUI DIDACTIC CORP B – 1 

 

*Pentru punctele 1-7 se respectă ordinea ocupării și condițiile de 
repartizare/ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din adresa 
MEN nr. 56793/22.08.2013 

Data Etapa de mobilitate Ordinea de repartizare 
6 septembrie 
2013, 
începând cu 
ora 9:00 
toate 
disciplinele, în 
ordine: 
educatoare, 
învățătoare, 
arii curriculare 
(în ordinea 
respectată în 
ședințele din 
28-
28.08.2013) 

 Repartizarea 
posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate  

1*. Cadrelor didactice titulare a căror restrângere de 
activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare, 
prin detașare în interesul învățământului pentru 
restrângere de activitate nesoluționată 
2*.  Cadrelor didactice titulare pentru completarea 
normei didactice 
3*.  Cadrelor didactice titulare prin continuitate 
pentru detașare la cerere sau a căror continuitate pe 
post/catedră s-a reînființat 
4*.  Cadrelor didactice titulare prin detașare la 
cerere în baza rezultatelor obținute la concurs, 
sesiunea 2013 
5*.  Cadrelor didactice titulare prin detașare la 
cerere în baza punctajului 
6*. Cadrelor didactice angajate pe perioadă 
determinată pentru continuitate prin prelungirea 
duratei contractului individual de muncă pe perioadă 
determinată în anul școlar 2013-2014, sau a căror 
continuitate pe post/catedră s-a reînființat 
7*. Candidaților rămași nerepartizați în baza 
rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 
din 2013, 2012 și / sau 2011 
8. În regim de plata cu ora candidaților prevăzuți la 
art. 94 alin. (4) din Metodologie: personal didactic 
titular, specialiști consacrați în domeniu/personal 
calificat, personal didactic pensionat calificat 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN 
 

 
 
 
II. 11-13 septembrie 2013 – ședințe publice  
(detalierea pe discipline se va anunța în data de 07.09.2013) 
 
 
CASA CORPULUI DIDACTIC CORP B – 1 
 

 

 

 
NOTA. În niciuna din etapele de repartizare nu vor fi repartizați 

candidații care au fost eliminați, de la proba scrisă a concursului 
din 30 iulie 2013, pentru fraudă sau tentativă de fraudă. 

 
 

COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE 

Data Etapa de mobilitate Ordinea de repartizare 
6 septembrie 
2013, 
începând cu 
ora 9:00 

 Repartizarea 
posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate  

1. Cadrelor didactice titulare, candidaților rămași 
nerepartizați în baza rezultatelor obținute la 
concursurile de titularizare din 2013, 2012 și/sau 
2011 și în regim de plata cu ora (se respectă 
ordinea și criteriile de repartizare precizate la 
punctul I.) 
2. Candidaților repartizați după concursul din 
sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi 
didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare 
 
3. Candidaților care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) 
și solicită angajare pe perioadă determinată în baza 
de la concursul de titularizare din iulie 2010, care 
ulterior acestui concurs nu au obținut note sub 5 
(cinci) la următoarele concursuri de titularizare, în 
ordinea descrescătoare a notelor. 


