ANUNȚ
Ședintele publice din perioada 26-27 august 2019
vor avea loc în sala de festivități a Colegiului Național ”Ion Minulescu” din
Slatina, după următoarea planificare orară estimativă

Disciplina

Data

Educatoare- Învățători
Limba Română; Limbi moderne
Matematică, Informatică

11 00 .11 30
26 august

Educație tehnologică, Discipline tehnologice, Pregatire și instruire practică

1130 - 1230
1245. 1400

Fizică, Chimie, Biologie
Istorie, Geografie, Discipline socio-umane, Profesori în centre și cabinete de
asistență psihopedagogică, Discipline din învățământul special, Profesori
documentariști
Educație fizică si sport, Religie, Educație muzicală, Discipline din palatul si
cluburile copiilor, Educație artistică, plastică, vizuală, discipline artistice

Interval orar

1415-1600
10 00 .12 00
27 august

12 00 -13 30
1400-1530

Candidaţii care nu participă la şedinţele de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original,
un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la
şedinţele de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.
În cadrul şedinţei de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează în
procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura
notarială în original.
Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În
cazul neprezentării la post, în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar
postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive
medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
Eventualele contestații referitoare la repartițiile efectuate în cadrul ședințelor publice se pot depune la secretariatul ISJ Olt în
termen de cel mult 48 de ore de la afişarea/comunicarea rezultatelor şi se rezolvă de consiliul de administraţie al ISJ Olt. Hotărârile
consiliului de administraţie sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestațiile
reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

