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PROGRAM ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 20.08.2020 

 
                                          DISCIPLINA 

 

 
NR. CANDIDAȚI/ 

MEDIA 
 

 
ORA 

 
1. cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice 
pe perioadă 
nedeterminată/ determinată; 
2. cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată; 
3. cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin 
transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată; 
4. cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului 
individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 
61 din Metodologie; 

  08:30  

Candidații care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba 
scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea 
descrescătoare a notelor. 
 Au prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea 
duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-
2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în 
condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie.  
Prezentarea acestora se va face pe discipline după cum 
urmează: 

 

                   9.00 
EDUCATOARE 114 09:00 

 9,00 – 8,00 9:00 – 9:45 

 7,99 – 7,80 9:45 – 10:30 

 7,79 – 7,50 10:30 – 11:15 

 7,49 – 7,25 11:15 – 12.00 

 7,24 – 7,00 12:00 – 12:45 

 
PAUZĂ 12:45 – 13:00 

 

BIOLOGIE 4 

13:00 
 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 2 

CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA 5 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 1 

EDUCAȚIE PLASTICĂ 6 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 1 

13:45 
 

ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA 1 

FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE 1 

GEOGRAFIE 8 

ISTORIE 4 

KINETOTERAPIE 1 

MATEMATICĂ 7 
14:30 

RELIGIE ORTODOXA 9 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAM ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 21.08.2020 

 

 

 
                                          DISCIPLINA 

 

 
NR. CANDIDAȚI/ 

MEDIA 
 

 
ORA 

 
1. cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice 
pe perioadă 
nedeterminată/ determinată; 
2. cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată; 
3. cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin 
transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată; 
4. cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului 
individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 
61 din Metodologie; 

  08:30  

Candidații care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba 
scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea 
descrescătoare a notelor. 
 Au prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea 
duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-
2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în 
condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie.  
Prezentarea acestora se va face pe discipline după cum 
urmează: 

 

                   9.00 
ÎNVĂȚĂTORI 55 9:00 

 8,00 – 7,50 9:00 – 10:00 

 7,49 – 7,00 10:00 – 11:00 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 18 11:00 – 12:00 

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 10  
12:00 

 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 17 

 


