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ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE 29.08.2018
privind repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
şcolar, conform art. 94(7) din Metodologie

Repartiția candidaților în ședința din 29 august 2018 se realizează conform art.94 (7) din Metodologie:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului
pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform
Metodologiei;
c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform Metodologiei;
d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90: candidaţi
cave beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, candidaţi
cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional din sesiunea 2018, candidaţi care au participat la concursuri de
titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin media 7, candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul
naţional din sesiunea 2018, candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin media
5 (cinci), în profilul postului solicitat, candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea ta care au participat la concursul naţional din
sesiunea 2018 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la
concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci, ), absolvenţi ai colegiilor universitare de
institutori cu a doua specializare, care au participat concursul naţional din sesiunea 2018 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci);
e) candidaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013 sau 2012, candidaţi repartizaţi
în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat,
selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de
activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite
Ia alin. (8);
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de
pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat,
selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).

Şedinţa de repartizare va avea loc la cantina Liceului Tehnologic de Electronica și Automatizari
”Caius Iacob” Arad, conform programării de mai jos.

Candidati litera a)-e) conform art. 97(7)
DISCIPLINA
ISTORIE
CULTURA CIVICĂ
GEOGRAFIE
PSIHOLOGIE
FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE
STIINTE SOCIO-UMANE

INTERVAL
ORAR

8,00-8,30

PLATE SI CLUBURI
ARTE-MUZICA
DISCIPLNE TEHNICE
RELIGII
EDUCATIE FIZICA SI SPORT
INVATAMANT SPECIAL
MATEMATICA
INFORMATICA, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR
FIZICA
CHIMIE
BIOLOGIE
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
LIMBI MODERNE
LIMBI MATERNE
EDUCATOARE
INVATATOARE

PLATA CU ORA –TOATE
DISCIPLINELE
Inspector şcolar general adjunct delegat,
Prof. dr. Anca Patricia STOENESCU

Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane,
Prof. Emilia MANDACHE
Prof. Adriana POPESCU

8,30-8,45
8,45-9,00
9,00-9,20
9,20-9,40
9,40-10,00
10,00-10,20

10,20-10,40

10,40-11,00
11,00-11,30
11,30-12,00
12,00-14,00

