Ședinta publică din data de 24 august 2021
se va desfășura în sala de cantină a Liceului Tehnologic Metalurgic din Slatina, după
următoarea planificare orară estimativă
Disciplina postului/catedrei repartizate

Interval orar

Educatoare

10 00 .10 20

Învățători

10 20 -10 40

Limba Română, Profesor documentarist

1040 -1100

Limbi moderne, Limba Latină, Limba Rromani

1100 -1150

Matematică, Informatică

1200-1215

Fizică, Chimie, Biologie

1230-1245

Istorie, Geografie, Discipline socio-umane, Profesori în centre și cabinete
de asistență psihopedagogică, Discipline din învățământul special

12 45 -13 40

Educație fizică si sport, Religie, Educație muzicală, Educație artistică,
plastică, vizuală, Discipline din palatele și cluburile copiilor

13 40 -14 00

Educație tehnologică, Discipline tehnologice, Pregatire și instruire
practică

1400-1430

Pot participa în ordine următoarele categorii de candidați:
cadre didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă
nedeterminată/determinată;
- cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de
predare incompletă;
- cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul
învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
- cadre didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă
determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie (numai cazurile nesoluționate, pentru
ocuparea posturilor afișate ca disponibile);
- cadre didactice titulare pentru detașare la cerere prin continuitate;
- cadre didactice titulare prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul
național, sesiunea 2021.
- candidaţi care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional,
sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având
prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în
anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de
repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv
2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar;
Rugăm cadrele didactice participante să respecte intervalul orar stabilit. La intrarea în sediul
unității de învățământ, candidații se vor prezenta având asupra lor cartea de identitate și mască de
protecție.
Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de
repartizare are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi
reprezinte interesele. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se consemnează în
procesul- verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din
urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal
sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
-

