Nr. 20528/29.08.2017

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE AL ȘEDINȚEI PUBLICE DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR
pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată;

30 august 2017
1) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2017, conform art. 61 alin. (9), 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, cu
respectarea prevederilor prezentei Metodologii.;
2) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2017, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât
şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
3) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
4) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2017, care au susţinut proba scrisă în profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor;
5) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2016 şi/sau iulie 2015 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89
alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
6) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2017 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
7) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul naţional din sesiunea 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile
copiilor şi elevilor;
m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2016 şi/sau 2015 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a
mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
8) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau
care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
9) candidați care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în
cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.
p) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte
concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
10) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă),
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în
specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
11) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;
12) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de
titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în
a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

13) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
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CHIMIE

9.00-9.40

FIZICĂ

1

ISMB
sector 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, NR. 50-52
TEL/FAX: 0212236393
METROU PIAȚA VICTORIEI SAU BASARAB
AUTOBUZE: 182
TRAMVAI: 1

MATEMATICA

09.40-10.15
30.08.2017 10.15-11.00

INFORMATICĂ , TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR,OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

2

3

ISMB
sector 2
ISMB
sector 3

DISCIPLINE TEHNICE - PROFESORI
DISCIPLINE TEHNICE - MAISTRI INSTRUCTORI
EDUCATOARE
INVATATORI
EDUCATIE FIZICA SI SPORT
BIOLOGIE

4

ISMB
sector 4

RELIGIE ORTODOXA + RELIGIE CATOLICA
INVATAMANT SPECIAL

11.00-11.40

Scoala Gimnazială Nr. 24, Str. Tunari, nr. 54, sector 2
Tramvai 5, 1, 46
Metrou
COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB
STR. MATEI BASARAB NR. 32,
TEL/FAX: 021.321.66.40
SCOALA GIMNAZIALA NR. 108
STR. VATRA DORNEI NR. 8,
TEL/FAX:021 461 0039
AUTOBUZE: 313 (Statia Straduintei); 116, 141 (Statia Izvorul
Crisului)
TROLEIBUZE: 73 (Statia Straduintei)

30.08.2017

10,00 - 14,00

12.00 - 14.00
30.08.2017 10.30 - 12.00
09.00 - 10.15
09,00 - 10,30
30.08.2017 10,30 - 12,00
12,00 - 13,00
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ARTE VIZUALE (EDUCAŢIE PLASTICĂ, EDUCAŢIE VIZUALĂ,
ARHITECTURĂ)

9.00 - 10.00

EDUCAŢIE MUZICALĂ / EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
(MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, MUZICĂ DE CAMERĂ, STUDII
TEORETICE, ANSAMBLURI MUZICALE VOCALE ŞI
INSTRUMENTALE, ARTĂ VOCALĂ)

9.45 - 11.15

COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI

5

ISMB
sector 5

POSTURI DIN PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR (ALTELE
DECÂT CELE ARONDATE ALTOR CENTRE, CONFORM
DISCIPLINELOR ARONDATE)
DISCIPLINE ECONOMICE (ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, TURISM,
COMERŢ, POŞTĂ) + MAIŞTRI INSTRUCTORI (ALIMENTAŢIE
PUBLICĂ, TURISM, COMERŢ, POŞTĂ)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135,
CALEA FERENTARI, NR. 72, SECTOR 5, BUCUREŞTI
(MIJLOACE DE TRANSPORT: AUTOBUZE: 117, 220;
TRAMVAIE: 8, 23)

30.08.2017
11.15 - 12.15

DISCIPLINE SOCIO-UMANE (FILOSOFIE, LOGICĂ ŞI
ARGUMENTARE; SOCIOLOGIE; PSIHOLOGIE, ECONOMIE ȘI
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ)

12.15 - 13.00

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

13.00 - 13.15

CULTURĂ CIVICĂ

13.15 - 13.45

ISTORIE

13.45 - 14.15

GEOGRAFIE

14.15 - 14.30

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
LIMBA ENGLEZĂ
LIMBA FRANCEZĂ

6

ISMB
sector 6

LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, LIMBA LATINĂ, LIMBA RUSĂ,
LIMBA SPANIOLĂ, PROFESORI DOCUMENTARIȘTI, LIMBA
CHINEZĂ, LIMBA JAPONEZĂ, LIMBA ITALIANĂ, LIMBA
PORTUGHEZĂ, LIMBA RROMANI.

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRIȚESCU"
STR. PEȘTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12,
TEL/FAX: 021.430.07.64; 031.425.07.63
METROU LUJERULUI
AUTOBUZE: 136 , 236, 336, 178
TRAMVAI: 41
TROLEIBUZE: 61, 62

Inspector Școlar General
Ionel Florian Lixandru

10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
30.08.2017
13.00 - 15.00

