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Programul de desfăşurare a şedinţelor de repartizare din 20.08.2020 şi 21.08.2020 

Şedinţele vor avea loc joi, 20.08.2020 şi vineri, 21.08.2020  

în curtea interioară a Şcolii Gimnaziale „Oltea Doamna” Oradea 

 

20.08.2020 

Ora de începere Disciplina 

8:30 Educatoare (limba română) 

9:30 Învăţătoare (limba română) 

10:30 Religie 

11:00 Limba şi literatura română, profesori documentarişti 

11:40 Biologie 

12:00 Matematică 

12:30 Informatică 

12:40 Educaţie fizică şi sport 

13:20 Limbi moderne 

14:00 Discipline tehnice 

15:00 Arte 

21.08.2020 

Ora de începere Disciplina 

8:30 Învăţătoare (limba maghiară, limba germană, limba slovacă) 

9:10 Educatoare (limba maghiară, limba germană, limba slovacă) 

10:00 Limba maghiară maternă, limba slovacă maternă, limba rromani maternă 

10:30 Istorie 

11:00 Geografie 

11:20 Socio-umane 

12:00 Învăţământ special 

 La şedinţe participă candidaţii care au obţinut cel putin nota 7 (şapte) la proba scrisă 

în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, în ordinea descrescatoare a notelor; 
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 Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate 

şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, o au, în ordine, cadrele 

didactice titulare pentru completarea normei didactice, cadrele didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice, cadrele 

didactice titulare aflate în restrângere de activitate nesoluţionată, cadrele didactice care 

beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată 

conform art. 61 din Metodologie. 

 
Notă:  -   Vă rugăm ca la intrarea în şedinţă, să cunoaşteţi codurile posturilor vizate. 

- În situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile, şedinţele vor avea loc în sala 
de sport a aceleiaşi şcoli. 

 

 

Preşedintele Comisiei de Mobilitate,                  Inspectori şcolari pentru  

  Inspector şcolar general adjunct        managementul resurselor umane, 

       prof. dr. Horea ABRUDAN               prof. Emil FLOREA 

                    prof. Iuliu Cristian DRAGOMIR 
 


