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INSPECTORATUL ȘCOLAR 
  JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

 
04.08.2016 

 
 

NOTĂ 
 

privind desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 în luna august 2016 

 
 Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se desfășoară în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar 

pentru anul școlar 2016-2017, și Calendarului de mobilitate, anexe la OMECȘ nr. 5559/2015. 

 

Pentru clarificare, etapele de mobilitate se desfășoară astfel: 

 
Etapa Termen Obs. 

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul din 20 iulie 2016 
Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 
(şapte), conform art. 61 alin. (8), 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, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare;  

8-9 august 
2016 

Ședințele din 8-9 august 
2016 se desfășoară la 
CCD Teleorman, începând 
cu ora 9:00. 

Detașarea în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată 
Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror 
restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer, 
pentru cadrele didactice care solicită completarea normei 
didactice sau detașare în interesul învățământului, la 
inspectoratele școlare;  
 

11 august 
2016 
16-17 august 
2016 

 

Soluționarea în ședință publică, a cererilor de completare a 
normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în 
interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată. 

19 august 
2016 

Graficul și locația ședinței 
vor fi anunțate în timp util 

Notă. Cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată se soluționează cu prioritate în toate 
ședințele publice de repartizare, începând cu data de 19 august 2016.  
 

Detaşarea la cerere: 
Înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, 
însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la 
cerere prin concurs sau concurs specific; 

16-17 august 
2016 

Pentru cadrele didactice 
care nu au depus cereri în 
perioada 13-20 mai 2016 

Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare 
prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor; 

19 august 
2016 
 

Pentru cadrele didactice 
titulare (anterior 2016) 
care au participat la 
concursul din 20 iulie 
2016 
Graficul și locația ședinței 
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vor fi anunțate în timp util 
Repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare 
prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor; 

24 august 
2016 

Graficul și locația ședinței 
vor fi anunțate în timp util 

Prelungirea a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-
2017 
Înregistrarea cererilor de prelungire a duratei contractelor 
individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 
2016-2017, conform prevederilor art. 60 și 85 din 
Metodologie; 

16-17 august 
2016 

Pentru cadrele didactice 
care nu au depus cereri în 
perioada 13-20 mai 2016 

Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile 
privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, 
în anul şcolar 2016-2017, conform art. 60 şi 85 din 
Metodologie.  
 

26 august 
2016  
 

 

Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată 
Înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, 
însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților 
care beneficiază de prelungirea contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017 și a 
celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza 
mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de 
titularizare sesiunile 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 

16-17 august 
2016 

Notă. În mod excepţional, 
candidaţii care nu au depus 
cereri pentru angajare pe 
perioadă determinată în 
anul școlar 2016-2017, în 
perioada 13-20 mai 2016, 
mai pot depune cereri în 
perioada 16-17 august 2016. 

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase 
vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, a 
candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la 
concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din 
Metodologie; 

19 și 22 august 
2016 

Graficul și locația ședinței 
vor fi anunțate în timp util 

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase 
vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform 
art. 90 din Metodologie; 

26 și 29 august 
2016 

Graficul și locația ședinței 
vor fi anunțate în timp util 

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora 
Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată 
cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare 

29-30 august 
2016 

 

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu 
ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităților de 
învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ 
și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu 
ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de 
învățământ, personalului didactic asociat și personalului 
didactic pensionat 

31 august 
2016 

Graficul și locația ședinței 
vor fi anunțate în timp util 

Repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din 
Metodologie; 

2 septembrie 
2016 

 

Concurs/testare la nivel județean 
Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs/testare, la 
inspectoratele școlare 

29-30 august 
2016 

 

 
 

Comisia județeană de mobilitate 
 


