
 

 
 
 

20.08.2019 
 

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 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI 
VITEAZUL” ALEXANDRIA, ora 9.00, de către comisia de mobilitate a personalului 
didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar: 

 
 

- în data de 22  august 2019: 
 

-  soluţionarea în şedinţă de repartizare a cererilor de completare a normei didactice 
pe perioadă determinată/nedeterminată şi de transfer sau detaşare în interesul 
învăţământului pentru restrângere nesoluţionată 

i) repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:  
- (i) detaşare la cerere, prin continuitate 
-  (ii) detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor, şi reactualizarea listei 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 
- repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) 

la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care 
beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul 
şcolar 2019 - 2020 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) la 
concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, 
respectiv 2018, 2017, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori 
pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie 
 
 

Aria curriculară Specializări 
Educatoare 
Învățători 
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 

Matematică și științe ale 
naturii 

1. Matematică 
2. Fizică 
3. Chimie 
4. Biologie 

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

Arte 1. Educație plastică 
2. Educație muzicală 

Educație fizică și sport 
Învățământ special 
Tehnologii 1. Informatică/Tehnologia informației și 

comunicațiilor 
2. Educație tehnologică 
3. Discipline tehnice 

 
- în data de 23  august 2019: 

(iii) detaşare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor 
 
 
 

 
 

Comisia județeană de mobilitate 


