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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN

 
Nr.   7845 /23.08.2013 

 
PROGRAMUL  

REPARTIZĂRILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE /CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE / 
INCOMPLETE, PE ETAPE DE MOBILITATE ȘI PE DISCIPLINE (28-29 august 2013) 

 
28 august 2013 – ședință publică 
 
CENTRUL DE REPARTIZARE NR. 1 – CASA CORPULUI DIDACTIC CORP B – 1 

 
Disciplina / 
aria 
curriculară 

Interval orar 

E
ta

pe
 d

e 
m

ob
ilit

at
e 

Repartizarea pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate, pentru angajare pe 
perioadă determinată, a candidaților 
rămași nerepartizați 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice 

Educatoare 9:00-12:00 

Învățători 12:00-15:00 Ocuparea unor posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate pe perioadă 
determinată, care necesită probe 
practice/orale de către candidații rămași 
nerepartizați 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice 

Limbă și 
comunicare 
(Limba și 
literatura 
romană, limba 
latină, limbi 
moderne) 

15:00-17:00 Ocuparea unor posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate pe perioadă 
determinată, de către candidații rămași 
nerepartizați, cu a doua specializare 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice 

 
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. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN

 
29 august 2013 – ședință publică 
 
CENTRUL DE REPARTIZARE NR. 1 – CASA CORPULUI DIDACTIC CORP B – 1 

 
Disciplina / 
aria 
curriculară 

Interval orar 

Et
ap

e 
de

 m
ob

ili
ta

te
 

Repartizarea pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate, pentru angajare pe 
perioadă determinată, a candidaților 
rămași nerepartizați 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice 

Om și 
societate 
(Geografie, 
Istorie, 
Cultură civică, 
științe socio-
umane, 
religie) 

9:00-11:00 

Matematică și 
științe 
(Matematică, 
Fizică, 
Chimie, 
Biologie) 

11:00-13:00 Ocuparea unor posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate pe perioadă 
determinată, care necesită probe 
practice/orale de către candidații rămași 
nerepartizați 
 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice 
către cadrele didactice 

Educație 
fizică și sport 

13:00-14:00 

Arte (Educație 
plastică, 
educație 
muzicală) 

14:00-15:00 Ocuparea unor posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate pe perioadă 
determinată, de către candidații rămași 
nerepartizați, cu a doua specializare 

Este obligatorie prezența cadrelor 
didactice la ședința publică de 
repartizare sau a persoanelor 
împuternicite prin procură notarială în 
original de către cadrele didactice Informatică, 

Discipline 
tehnice 

15:00-16:00 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN

 
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 


