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14033/11.08.2020 
 

ANUNŢ 
 
 

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE 

Cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au 
participat la proba scrisă a concursului naţional din data de 29.07.2020 

 
 
Data: 

12 august 2020, începând cu ora 10.00 
 
Loc de desfăşurare: 

Sala de sport de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu 

Strada Unirii, Nr. 27, tel. 0253 213 306 

Participanţi: 

Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care 
au obținut cel puţin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în 
condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologia-cadru (OMEN nr. 5259/12.11.2019, cu modificările 
şi completările ulterioare). 

Cadrul legal: Art. 62 alin (13) din Metodologie: 

 Cadrul didactic este angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei în anul şcolar 2019-2020; 

 Cadrul didactic a participat la concursul naţional, sesiunea 2020, şi a obţinut minimum 
nota 7 (şapte) la proba scrisă; 

 Proba scrisă din 29.07.2020 a fost susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe 
care este angajat în anul şcolar 2019-2020; 

 Cadrul didactic are cel puţin definitivatul sau a promovat examenul național pentru 
dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2020; 

 Candidatul solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe 
care este angajat în anul şcolar 2019-2020; 

 Consiliul de administraţie/ consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ 
confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate 
estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. 

 Adresa scrisă a Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ există la dosarul de 
înscriere la concursul naţional al candidatului. 
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Cerinţe: 

 Conform graficului afişat, candidaţii au fost grupaţi alfabetic, fiecare candidat poate să 
solicite postul pe care este angajat în anul şcolar 2019-2020. 

 Este permisă întrarea în sală numai a candidaţilor planificaţi la ora respectivă; 
 Candidaţii se prezintă la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, în data de 

12.08.2020, cu un 15 minute înainte de ora la care au fost programaţi. 
 Candidaţii vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi 

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020 vor intra în 
instituţie purtând masca de protecţie. 

 La intrarea în curtea Școlii Gimnaziale ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu 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, conform marcajelor existente. 
 

 


