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Nr. 14480/18.08.2020 
 

ANUNŢ 
 
 

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE 

cu următoarea ordine de prioritate: 
 

1. cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată 
a cadrelor didactice titulare;  
2. cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor 
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;  
3. cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer 
sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;  
4. cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual 
de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 
 
Data: 
19 august 2020, începând cu ora 09.00 
 
Loc de desfăşurare: 
Sala de sport de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu 
Strada Unirii, Nr. 27, tel. 0253 213 306 
 

Participanţi: 
1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante 

prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate 
pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele 
anterioare; 

2. soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror 
restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-august 2020 și cadrele didactice 
titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în 
vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul 
învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată; 

3. cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de 
muncă în baza prevederilor art. 61 din Metodologie, nerepartizate; 
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Program de desfășurare: 

09.00 – 09.30 – Educatoare 

09.30 – 10.00 – Învățători 

10.00 – 10.30 – Limba și literatura română, Limbi moderne 

10.30 – 11.00 – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie 

11.00 – 11.30 – Istorie, Geografie, Discipline socio-umane, Religie 

11.30 – 12.00 – Educație fizică și sport, Educație Muzicală, Educație plastică 

12.00 – 12.30 – Informatică și Discipline tehnice 
 

Cerinţe: 
 Este permisă întrarea în sală numai a candidaţilor menționați anterior care pot ocupa 

posturile didactice/catedre publicate; 
 Candidaţii se prezintă la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, în data de 

19.08.2020, 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; 

 
 


