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Nr. 14255/14.08.2020 
 

ANUNŢ 

 
privind desfăşurarea şedinţelor de repartizare şi a etapelor de ocupare a posturilor didactice - 

august 2020 

 

17 august 2020 – Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere, îndrumare 
şi control (în comisia judeţeană – fără şedinţă de repartizare). 

 

18 august 2020 – Ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului – 
dosare ale titularilor, înregistrate pentru detaşare în interesul învăţământului în 
perioada: 10-12 iunie 2020 (în comisia judeţeană – fără şedinţă de repartizare).  

- Ocuparea posturilor didactice, rămase neocupate, de către cadrele didactice 
care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 
determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie (în comisia judeţeană 
– fără şedinţă de repartizare). 

 

19 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

1. cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a 
cadrelor didactice titulare; 

2. cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor 
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

3. cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer 
sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

4. cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual 
de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 

 

Notă 

Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele 
didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata 
de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice 
care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, 
conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 
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20 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

1. cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a 
cadrelor didactice titulare; 

2. cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice 
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

3. cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau 
detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

4. cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de 
muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 

5. solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 
6. solicitările pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute 

la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020. 
 

20-21 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

1. cadrele didactice titulare pentru 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; 

5. 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) 

 

24 august 2020 – Şedinţă de repartizare pentru detașare la cerere prin concurs specific în 
ordinea descrescătoare a punctajelor. 

 

25-26 august 2020 – Şedinţă de repartizare a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile 
privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 
2020-2021, conform prevederilor art. 61 și art. 85 din Metodologie. 
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26-28 august 2020 – Şedinţă de repartizare la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor 
didactice rămase neocupate, conform prevederilor art. 90 din Metodologie, în 
următoarea ordine de prioritate: 

a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 
alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu 
norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei 
Metodologii; 

b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în 
interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detaşare la 
cerere sau detaşare la cerere prin concurs; 

d) candidaţi care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, având prioritate 
candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional, sesiunea 2020, şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale 
de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) 
obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 
şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile 
prezentei metodologii; 

e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 
alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu 
norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor 
art. 8 alin. (3); 

f) cadre didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific; 

g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 
perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021; 

h) candidaţi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului 
naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor 
prezentei metodologii; 

i) abrogat; 

j) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au 
obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba 
scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la 
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alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 
următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

k) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, care au 
susţinut proba scrisă în profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului 
conform , în ordinea art. 89 alin. (4) descrescătoare a mediilor; 

l) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au 
obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 
2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), 
care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note 
sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de repartizare; 

m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul 
naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, în 
ordinea descrescătoare a notelor; 

n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile 
naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) 
(minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au 
mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) 
la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului 
didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de repartizare; 

o) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursul naţional din sesiunea 2020 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la 
proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, care solicită 
postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor; 

p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au 
participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 
5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, 
care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă 
modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în 
specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 
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q) candidaţi care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 
2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care 
nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale 
în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 

r) candidaţi cu a doua specializare care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile 
naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014, care nu au mai participat ulterior la alte 
concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul 
următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 
ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor; 

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obţinut 
cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu 
au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale, ierarhizaţi pe o listă 
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul 
didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 
plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi 
cluburile copiilor şi elevilor; 

t) candidaţi care au renunţat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în 
etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 

 

Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 
2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au 
obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în 
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). 

 
Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi 
pe posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021. 

 
Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare 
obţinute la concurs, conform art. 62 alin. (8) şi (9) din Metodologie, în limita numărului de 
posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea 
condiţiilor Metodologiei. 
 
În cazul notelor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile 
art. 63 alin. (1) şi (2) din Metodologie. 
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În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele 
pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în 
regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul 
Ministerului Educației și Cercetării. 

 
 


