GRAFICUL ȘEDINȚELOR PUBLICE PENTRU DATA 01.08.2022

SECTOR

Centrul de repartizare 2 (unitatea/ institutia de
inv., localitate, str., nr.)

Discipline de concurs

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24, STRADA
TUNARI NR. 52-54, SECTOR 2, BUCUREȘTI

DISCIPLINE TEHNICE (INGINERI
SI MAISTRI INSTRUCTORI)

Ora estinativa a
Ora inceperii
finalizarii sedintei
sedintei publice
publice

11,00

12,30

In sedinta din 01.08.2022 se fac urmatoarele
a) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute
la art. 21 alin. (4) și (6);
b) repartizarea prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată a cadrelor didactice
titulare aflate în restrângere de activitate;
c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a
postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;
d) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut
proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, a candidaților cu
statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea
statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat
prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, și
au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2022, ierarhizati pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
e) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut
media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8) (minim nota 7 atat la proba scrisa cat si la inspectia la clasa), la
concursul național, sesiunea 2022, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).

