Anunț!
În atenția candidaților care vor participa
la ședințele de repartizare pentru



detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar
suplinire cu media de repartizare de peste 7 (șapte) la Concursul național de ocupare a posturilor
didactice, sesiunea 2019

Ședințele de repartizare se organizează pentru candidații care se încadrează în prevederile art. 84
și art. 90 alin. 1) lit. (b) din Metodologia-cadru anexă la O.M. nr. 5460/2018 și vor avea loc:
- în sala de ședință a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava;
- în data de 22.08.2017;
- începând cu ora 10.00, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disciplina postului
educatoare
învățători
biologie; chimie; fizică; matematică; informatică
arte (educație muzicală; educație plastică/educație vizuală)
palate și cluburi ale copiilor
geografie; istorie
socio-umane
profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică
limba și literatura română; limbi moderne; limbi materne
educație fizică și sport; pregătire sportivă de specialitate
religie (ortodoxă)
învățământ special
discipline tehnice

Intervalul orar
estimativ
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.30
11.30-11.45
11.45-11.55
11.55-12.10
12.10-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.45-14.00
14.00- …

Notă:
1. Repartizarea se face pentru candidații care îndeplinesc condiţiile:
a) privind detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar, în anul şcolar 2019-2020,
conform art. 84 din Metodologie și prevederilor pct. 13 lit. i) subpunctele (i)-(iii) din Calendarul mobilității
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 aprobat prin OM
nr. 3886/2019;
b) privind repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2019,
conform art. 90 alin. (1) lit. (b) din Metodologie și prevederilor pct. 14 din Calendarul mobilității personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 aprobat prin OM nr.
3886/2019;
2. Candidații (împuterniciții acestora prin procură notarială în original) prezenți la ședințele publice, care vor
opta pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre, se vor legitima cu buletin, carte de identitate sau
adeverință de identitate.

Afișat astăzi, 19.08.2019

