
 

 

ANUNȚ 

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE 

21, 22 AUGUST 2018 

Conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul scolar 2018-2019, anexa Ia OMEN nr. 5485/13.11.2017, modificat și 
completat prin OMEN nr. 3017/08.01.2018 – în amfiteatrul de la Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” 
Tg-Jiu, vor avea loc în zilele de 21 august 2018 și 22 august 2018 ședințe de repartizare după următorul 
program: 

Marți 21 august 2018 în amfiteatrul Școlii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea” Tg-Jiu: 

 Soluționarea cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ, detașarea 
în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

 Repartizarea cadrelor didactice titulare, în ordine, prin: 

 detașare Ia cerere prin continuitate, 

 detașare Ia cerere în ordinea descrescătoare a mediilor; 

 Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7 (șapte) Ia concursul 
național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 
preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, având 
prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de munca 
în anul școlar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile 
naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 
preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru 
învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile art. 81 și 85 din 
Metodologie. 

Disciplina: Ora: 

Educatoare 11,00-12,00 

Învățători 12,00-13,00 

Limba și literatura romană, limba latină, limbi 
moderne 

13,00-14,00 

Matematică, fizică, chimie, biologie 14,00-14,30 



 

 

Geografie, Istorie, Socio-umane, Religie 14,30-15,00 

Educație fizică și sport, Arte 15,00-15,30 

Învățământ special 15,30-16,00 

Discipline tehnice 16,00-16,30 

 

Miercuri 22 august 2018 în amfiteatrul Școlii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea” Tg-Jiu: 

 Repartizarea cadrelor didactice titulare, prin detașare la cerere prin concurs specific în ordinea 
descrescătoare a punctajelor. 

Disciplina: Ora: 

Educatoare 12,00-12,30 

Învățători 12,30-13,00 

Limba și literatura romană, limba latină, limbi 
moderne 

13,00-13,30 

Matematică, fizică, chimie, biologie 13,30-14,00 

Geografie, Istorie, Socio-umane, Religie 14,00-14,30 

Educație fizică și sport, Arte 14,30-15,00 

Învățământ special 15,00-15,30 

Discipline tehnice 15,30-16,00 

 

 

COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE 


