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Locul de desfăşurare: ISJ IalomiŃa, etj. 4

26 AUGUST 2013
1. Ocuparea posturilor marcate pentru prelungirea contractului individual de muncă
pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 (pentru candidaŃii cu nota/media
min. 7,00 în specialitatea postului la concursul de titularizare din 2012, 2011)
Nr.
crt.
1.

Disciplina

Ora

Toate disciplinele

13.00

Nr. candidaŃi

27 AUGUST 2013
1. Repartizare pe posturi a candidaŃilor care au solicitat detaşare la cerere prin
concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor (candidaŃi care au dobândit
calitatea de titular anterior concursului din 2013)
Nr.
crt.
1.

Disciplina

Ora

Nr. candidaŃi

Toate disciplinele

10.00

16

2. Ocuparea posturilor marcate pentru prelungirea contractului individual de
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 (pentru candidaŃii cu
nota/media între 5,00-6,99 în specialitatea postului la concursul din 2012, 2011)
Nr.
crt.
1.

Disciplina

Ora

Toate disciplinele

10.00

Nr. candidaŃi
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28 AUGUST 2013
1. Repartizarea candidaŃilor care au obŃinut cel puŃin media 5,00 (cinci) în
specialitatea postului, rămaşi nerepartizaŃi după concursul din 2013, precum şi a
candidaŃilor care au obŃinut cel puŃin media 5,00 (cinci) în specialitatea postului şi
care solicită angajare pe perioadă determinată în baza
mediilor/notelor de la concursul din 2012 şi/sau 2011, în ordinea descrescătoare a
notelor
Nr.
crt.
1.

Disciplina

Ora

Toate disciplinele

10.00

Nr. candidaŃi

29 AUGUST 2013
1. Repartizarea candidaŃilor cu a doua specializare, care au obŃinut cel puŃin media
5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaŃi după concursul din 2013, precum şi a candidaŃilor
care au obŃinut cel puŃin media 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă
determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din 2012 şi/sau 2011, în ordinea
descrescătoare a notelor
Nr.
crt.
1.

Disciplina

Ora

Toate disciplinele

10.00

Nr. candidaŃi
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