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Graficul ședințelor publice
Sala festivă Lic. Tehologic C. Brâncuși Tg. Mureș
Suplinitori prin continuitate (cu nota la concurs cel puțin 7,00 în anul 2012, 2011 pentru posturile
vacante/rezervate marcate), detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată,
26 august 2013 începând cu ora 9, în următoarea ordine
Disciplina
Ora
Învățătoare maghiară, romănă, germană
9,00-9,15
Educatoare maghiară, romănă, germană
9,15-9,30
Limba romănă, limba engleză, limba franceză, limba germană
9,30-10,00
Limba maghiară, religie reformată, religie romano-catolică
10,30-10,45
Matematică, informatiă, fizică, chimie, geografie, biologie, istorie, Religie 10,45-11,15
ortodoxă
Discipline tehnice, economice, educație tehnologică, Palate și cluburi ale 11,15-11,30
copiilor
Muzica, arte
11,30-11,45
Psihopedagogie specială, consiliere psihologică, educație fizică și sport
11,45-12,00
Completări de normă la titulari, detașare prin continuitate (note peste 5, 00 la titularizare 2012, 2011)
27 august 2013 începând cu ora 9,00-9,30, toate disciplinele
Detașarea la cerere prin concurs și prin concurs specific
27 august 2013 începând cu ora 9,30
Disciplina
Învățătoare maghiară, romănă, germană
Educatoare maghiară, romănă, germană
Limba romănă, limba engleză, limba franceză, limba germană, Limba
maghiară, religie reformată, religie romano-catolică
Matematică, informatică, fizică, chimie, geografie, biologie, istorie,
Religie ortodoxă, discipline tehnice, economice, educație tehnologică,
muzica, arte, educație fizică si sport

Ora
9,30-9,40
9,40-9,50
9,50-10,00
10,00-10,15

Suplinitori prin continuitate (cu nota la concurs cel puțin 5,00 în anul 2012, 2011 pentru posturile
vacante/rezervate marcate),
27 august 2013 începând cu ora 10,30
Disciplina
Învățătoare maghiară, romănă, germană
Educatoare maghiară, romănă, germană
Limba romănă, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba
maghiară, religie reformată, religie romano-catolică
Matematică, informatică, fizică, chimie, geografie, biologie, istorie,
Religie ortodoxă,
Discipline tehnice, economice, educație tehnologică, Muzica, arte,
educație fizică si sport, Psihopedagogie specială, consiliere psihologică

Ora
10,30-10,40
10,40-10,50
10,50-11,00
11,00-11,30
11,30-12,00

Suplinitori calificați nerepartizați care solicită angajare pe perioadă determinată (în baza notelor peste 5,00
de la concursul din sesiunea 2013, de la concursul din iulie 2012 sau de la concursul din iulie 2011) și
repartizare în a doua specializare
28 august 2013 începând cu ora 9,00
Disciplina
Matematică, informatică,
Limba maghiară, religie reformată, religie romano-catolică
Fizică, chimie,
Geografie, Biologie, Istorie, Religie ortodoxă
Limba romănă, limba engleză, limba franceză, limba germană,
Discipline tehnice, economice, educație tehnologică,
Educație fizică si sport, Psihopedagogie specială, consiliere psihologică
Muzica, arte

Ora
9,00-9,30
9,30-9,45
9,45-10,00
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
13,00-13,15
13,15-13,45

29 august 2013 începând cu ora 9,00
Disciplina
Învățătoare maghiară, germană, rromani
Învățătoare română
Educatoare romănă,
Educatoare maghiară, germană

Ora
9,00-9,30
9,30-10,00
10,00-10,30
10,30-11,00

Notă:
 Candidații vor avea asupra lor Buletin de identitate sau Carte de identitate, candidații care nu
participă la ședință pot fi reprezentați prin procură notarială de o altă persoană,
 Lista posturilor se găsește la avizier și pe site, candidații trebuie să știe obligatoriu codul postului
solicitat,
 Candidații vor respecta programul afișat,
 Graficul conform adresei MEN nr. 56793/22.08.2013.
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