Afișat azi, 17.08.2022

Anunț!
În atenția tuturor candidaților care au obținut media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la Concursul național de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 13 iulie 2022
În ședința de repartizare pe posturile didactice publicate pentru angajare pe perioadă determinată la nivelul județului Suceava se vor
prezenta candidații care au obținut media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la Concursul național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor din data de 13 iulie 2022, care va avea loc:
-în data de 18 august 2022,
- începând cu ora 08.00,
- la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”din Suceava, situat pe strada Samuil Isopescu nr. 19, municipiul Suceava după următorul
program orar estimativ:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Postul didactic/catedra
tehnologii (educatie tehnologica, ingineri, maiștri instructori)
învăţământ special
cluburile si palatul copiilor
arte
învăţământ preșcolar
învăţământ primar
limba romana, limbi moderne și materne
socio-umane (consilieri şcolari, economie; educatie antreprenoriala, filosofie; educatie sociala, psihologie, sociologie)
istorie; geografie
stiinte (biologie, chimie, fizică, matematica, informatică, TIC)
educatie fizica si sport, educatie fizica si sport: pregătire sportiva de specialitate
religie (ortodoxa, penticostala)

Interval orar estimativ
08.00-09.00
09.00-09.10
09.00-09.10
09.10-09.15
09.15-10.45
10.45-12.15
12.15-13.15
13.15-13.30
13.30-13.40
13.40-13.55
13.55-14.10
14.10-……

Notă:
- Repartizarea candidaților se realizează cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (4) şi (6), art. 34, art. 37, art. 53 alin. (5), art. 63, art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), art. 86 alin. (1)(2) și (4)-(10) din Metodologie, după caz, din Ordinul ministrului educației nr. 5578/10.11.2021 și a prevederilor punct I, subpunctele 11), 12) și 13) lit. a) din Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5578/10.11.2021;
- Candidații și 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.

