Anunț!
În atenția candidaților:
 cadre didactice titulare în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de
învăţământ preuniversitar, sesiunea 2020, care solicită detașare la cerere,
 care au obținut note de cel puțin 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul Concursului național sesiunea 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,
2015, 2014 și/sau la Concursul județean/Testarea Județeană de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din 1 septembrie 2020
Ședința de repartizare a tuturor posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă determinată la nivelul județului Suceava
va avea loc:
- în data de 4 septembrie 2020;
- începând cu ora 09.00;
- în Aula Liceului Teoretic Filadelfia, situat pe strada Narciselor, nr. 5E, municipiul Suceava, după următorul program orar estimativ:

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disciplina postului didactic/ catedrei

Interval orar estimativ
educatoare
09.00-09.15
învăţător
09.15-09.20
biologie, chimie, fizica, matematica, informatica
09.20-10.00
istorie, geografie, socio-umane, religie
10.00-10.10
educatie fizica si sport; educatie fizica si sport: pregătire sportiva de specialitate
10.10-10.40
limba si literatura romana, limbi moderne și materne
10.40-11.00
arte (educatie muzicala, educatie plastica, educatie vizuala)
11.00-11.50
palate și cluburi ale copiilor
11.50-12.00
învățământ special
12.00-12.30
discipline tehnologice (ingineri și maiștri)
12.30-13.00

Notă:
- Repartizarea candidaților se realizează cu respectarea prevederilor art. 84 alin. (13), art. 94 alin. (7), art. 96 alin. (3), art. 102 alin. (1) și (2) și art. 103 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor punct 1 subpunctul 25 din Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019;
- Candidații (împuterniciții acestora prin procură notarială în original) prezenți la ședințele de repartizare, care vor opta pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre, se vor legitima cu buletin, carte de identitate
sau adeverință de identitate.
Notă. Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice
titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea
contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie

Afișat azi, 03.09.2020

