
NR. CRT. GESTIONAT DE: DISCIPLINELE ARONDATE CENTRUL DE REPARTIZARE INTERVAL ORAR

0 1 2 3 5

LIMBA JAPONEZA 8.30
PROFESOR DOCUMENTARIST 8.30
LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA 8.30
LIMBA ITALIANA 8.30
LIMBA SPANIOLA 8.30
LIMBA GERMANA-MATERNA 8.30

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8.30
LIMBA ENGLEZA 9.00
LIMBA FRANCEZA 9.30
LIMBA GERMANA MODERNA 10.00
LIMBA LATINA 10.00

Inspector Școlar cu managementul resurselor umane sector 6,

Eftenoiu Adam Daniel

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE AL ȘEDINȚEI PUBLICE DE REPARTIZARE

 la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București , pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru 

angajare pe perioadă determinată; 

12 SEPTEMBRIE 2014

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice; 

c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii; 

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului, conform art. 90; 

e) candidați repartizați după concursul din sesiunea 2014, care nu s-au prezentat la posturi didactice/ catedre și care solicită o nouă repartizare;

f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a 

punctajului;

h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;

i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului. 

j.) cadre didactice cu concurs 2011 in conformitate cu art.96 alin.(2) din Metodologie si pct.14 din Anexa nr.19 la Metodologie (Calendarul mobilitatii personalului didactic)
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COLEGIUL ECONOMIC 

"COSTIN C. KIRITESCU"

STR. PEŞTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12, 

SECTOR 6, BUCUREŞTI

TEL./ FAX: 031.425.07.63

METROU: LUJERULUI

TRAMVAI: 41

AUTOBUZ: 336, 136, 236, 178

TROLEIBUZ: 61, 62


