ANUNŢ
JOI, 13 AUGUST 2020, ora 10:00, în AULA de
COLEGIUL NAȚIONAL „A.T. LAURIAN” BOTOȘANI,

la

va
avea loc şedinţa publică de repartizare a candidaților care au obținut minimum
nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020,
indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate
pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,
ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.
DISCIPLINA/POSTUL

ORA

ATELIERUL FANTEZIEI
INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

10.00

10.30

EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE

11.00

EDUCATIE FIZICA SI SPORT
ESTRADA
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA
PSIHOPEDAGOGICA
RELIGIE ORTODOXA

11.30

LIMBA FRANCEZA
LIMBA ENGLEZA
ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA
AGRICULTURA, HORTICULTURA
ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI

12.00

MECANICA / MECANICA
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE SI
CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)
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Candidații vor avea asupra lor actul de identitate. În cazul în care candidatul
nu este prezent personal sau printr-un împuternicit (procură notarială în original) la
ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.
În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS –
CoV – 2, cadrele didactice participante la şedinţa publică trebuie să respecte următoarele
reguli:
1. Accesul candrelor didactice se va face numai prin intrarea stabilită, prin asigurarea
respectării normelor de igienă specifice;
2. Asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii la punctul de control
-acces în incintă, accesul fiind interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce
depășește 37,3 grade Celsius;
3. Dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile vizitate;
4. Este obligatorie purtarea măștilor de protecție pe toată durata vizitei;
5. Accesul în instituție, este organizat, prin marcaje, astfel încât să existe o suprafață minimă
de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane
apropiate;
6. Ieșirea candidaților se efectuează pe ieșirea nr. 2, stabilită de comisia de organizare;
7. Se interzice accesul candidaților în alte spații decât cele stabilite, fără acordul angajaților
de serviciu;
8. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul instituției a
persoanei respective și luarea măsurilor legale ce se impun.
Inspector şcolar general,
Prof. Gabriel HÂRTIE
Inspector şcolar general adjunct,
Prof. Paul OCTAV
Inspector şcolar pentru
managementul resurselor umane,
Prof. Elena DĂMII
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