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ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE 

23 august 2021 

Loc de desfășurare: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, sala de ședințe, etaj IV (Str. Lacului nr. 19, Slobozia) 

Data: 23 august 2021, ora 8.30 

➢ Se repartizează cadrele didactice care au depus dosare și au fișe înregistrate în aplicația TITULARIZARE 2021. 

➢ Este obligatorie prezența cadrelor didactice la ședințele de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în 

original de către acestea. În cazul în care un cadru didactic nu este prezent sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea 

acestuia nu se soluționează. 

Participă: conform prevederilor Metodologiei, se soluționează, în ordine: 

1. Cererile de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a cadrelor didactice titulare 

 

Nr. 

fișă 

Nume și prenume Unitatea de învățământ  Catedra titular Nr. ore în 

încadrare 2021-

2022 

Disciplina cu care dorește 

completare 

1601 Niță G. Marian Liceul Tehnologic „Mihai 

Eminescu” Slobozia 

Electrotehnică 14 PIP – Electrotehnică, 

electromecanică/ Electrotehnică) 

1020 Mocanu Mirela  Liceul Tehnologic „Anghel 

Saligny” Fetești 

Geografie 17 Educație fizică și sport/ Educație 

plastică 

 

2. Cererile de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a cadrelor didactice angajate pe durata 

de viabilitate a postului/ catedrei 

Nu exisă cereri înregistrate 
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3. Cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru 

restrângere nesoluționată 

 

Nr. 

fișă 

Nume și 

prenume 

Unitatea de învățământ  Catedra 

titular 

Specializările dobândite 

prin studii 

Structura 

postului/ 

catedrei 

Punctaj 

ISJ 

1614 Mihalache C. 

Gheorghe 

Liceul Tehnologic „Iordache 

Zossima” Armășești 

Veterinar Doctor - Medic veterinar;  

Educație tehnologică 

0 ore 41,55 p 

1613 Novac G. 

Mihaela 

Liceul Tehnologic „Mihai 

Eminescu” Slobozia 

Medicină 

generală și 

Farmacie 

Biologie 

4 ore 53,44 p 

 

4. Solicitările pentru detașare la cerere prin continuitate 

 Nu exisă cereri înregistrate 

5. Solicitările pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul national, sesiunea 2021 

Nu exisă cereri înregistrate 

 

 

Președinte comisia județeană de mobilitate, 

Inspector Școlar General Adjunct, 

Prof. State Nora Florența 

                                                                                                                           Inspectori școlari managementul resurselor umane, 

                                                                                                                           Prof. Vasilescu Irina Mădălina 

                                                                                                                           Prof. Stancu Mariana 


