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       Nr. 8358/10.06.2020 
Aprobat,  
Inspector Şcolar General  
Prof. Dr. Maria Cochină 
 
 

ANUNȚ 
în atenţia candidaţilor care participă la şedinţa de repartizare pentru pretransfer prin schimb de post și pretransfer 

la cerere – sesiunea 2020 

 
ŞEDINŢA DE REPARTIZARE pentru soluţionarea cererilor de pretransfer la cerere/schimb de posturi 
este programată joi - 11 iunie 2020 și vineri – 12 iunie 2020, conform intervalului orar afișat. 
LOC DE DESFĂŞURARE: ISJ Gorj, sala de ședințe, etaj III. 

 

JOI – 11 iunie 2020 
 
Orele 9,00 – 9,30 
Schimburi de post 
 
Orele 11,00 – 11,30 
Geografie, Informatică, Discipline tehnice, Învățământ special 
 
Orele 13,00 – 13,30 
Educație fizică și sport, Arte 
 
Orele 15,00 – 15,30 
Matematică, Fizică, Chimie 
 

VINERI – 12 iunie 2020 
 
Orele 9,00 – 9,30 
Învățători 
 
Orele 11,00 – 11,30 
Educatoare 
 
Orele 13,00 – 13,30 
Limba și literatura română, Limbi moderne 
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CERINŢE: 

 Conform graficului afişat, candidaţii au fost grupaţi în funcţie de specialitatea postului 
solicitat, fiind permisă întrarea în sală numai a candidaţilor planificaţi la ora respectivă; 

 Candidaţii se prezintă la ISJ Gorj în data planificată cu 15 minute înainte de ora la care au 
fost programaţi. 

 Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate şi în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020 vor intra în instituţie purtând masca de 
protecţie. 

 La intrarea în ISJ Gorj se va face triaj epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi 
se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 

 Candidaţii vor respecta marcajele care precizează circuitele separate de intrare în sala de 
şedinţe, respectiv de ieşire din sala de şedinţe. 

 În sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de 
minim 2 m între persoane. 

 
 

Prioritate la repartizare au cadrele didactice aflate în  
restrângere de activitate. 

 
 
PREȘEDINTE COMISIE JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE, 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
                                Prof. Nicolae RUȘEȚ 
 
 

INSPECTORI ȘCOLARI PENTRU 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 

Prof. dr. Marinela CIORTAN 
Prof. Romeo PRUNESCU 


