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(Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.N. nr. 5559/27.10.2015)

Şedinţa publică din data de 19 august 2016 va avea loc în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Ion Minulescu”
Slatina, după următoarea planificare orară:
Disciplina
Educatoare

Interval orar
900-1000

Învățători

1000 – 1115

Limba Română; Profesori documentariști

1115 – 1130

Limbi moderne

1130- 1230

Matematică, Informatică
Fizica, Biologie
Istorie, Geografie, Discipline socio-umane, Profesor in centre și cabinete de
asistență psihopedagogică, Discipline din învățământul special
Educație fizica și sport, Religie, Educație muzicală, Educație artistică, plastică,
vizuală

1230- 1315
1330-1400

Educație tehnologică, Discipline tehnologice

1520- 1600

1400-1500
1500-1520

La şedinţă pot participa candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul din sesiunea 2016, în vederea
încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba
practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba
practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în limita
numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs.
În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordine, după:
a) domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
b) gradul didactic;
c) media de departajare;
d) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat
pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
În această etapă nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de
muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017, pentru candidații care au dobândit cel puţin definitivarea în
învăţământ şi care au obținut minimum media de repartizare 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2015 și/sau
2014.
În cadrul şedinţei publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se
consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă
prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi
desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu
este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la
opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă
repartizare numai după repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata cu ora,
conform Calendarului(2 septembrie 2016).
Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 31 august 2016, în vederea
încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile, de la data de 31
august 2016, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de
neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu
documente.

