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Nr. 13389/03.08.2020 
 
 

ANUNŢ 

privind afişarea rezultatelor, înregistrarea contestaţiilor, desfăşurarea şedinţelor de repartizare a 
posturilor didactice pentru candidaţii concursului naţional de ocupare a posturilor didactice - 

sesiunea 2020 

 

REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL, ÎNREGISTRAREA CONTESTAȚIILOR 

 

4 august 2020 - Comunicarea rezultatelor iniţiale ale probei scrise a Concursului naţional. 

4–5 august 2020 – Înregistrarea contestaţiilor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj și 
transmiterea acestora la centrele naţionale de evaluare: 

 În data de 4 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00; 

 În data de 5 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00. 

În contestaţie, candidatul precizează următoarele informaţii: 

 judeţul; 

 nr. şi denumirea centrului de concurs; 

 numele, iniţiala tatălui, prenumele; 

 codul numeric personal; 

 denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului; 

 nota contestată; 

 nr. fişă de înscriere la concurs; 

 adresa de e-mail; 

 numărul de telefon; 

 denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite 

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta 

din urmă prezentând procură notarială în original. 

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică, la adresa titularizare2020@isjgorj.ro, 
până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația 
transmisă și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate. 
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Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul 
inspectoratului școlar. 

 

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați. 

(Pentru contestaţii se foloseşte tipizatul (model – contestaţie) existent la secretariatul ISJ Gorj 

sau pe site) 

 

5-10 august 2020 – soluţionarea contestațiilor în centrele naţionale. 

 

6-7 august 2020 - Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi 
didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut 
proba scrisă: 

1. candidaţii depun/transmit cererile la inspectoratul școlar din județul/ municipiul București 
în care aceştia doresc repartizarea; 

2. candidaţii transmit informări, în scris, la inspectoratul școlar din județul/ municipiul 
București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt 
judeţ; 

 

11 august 2020 – Comunicarea rezultatelor finale ale concursului național. 

 

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE 

 

12 august 2020 – Şedinţa pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual 
de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 
(șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile 
art. 62 alin. (13) din Metodologie; 

 

13 august 2020 – Şedinţa 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; 
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14 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante 
prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice 
angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă 
din etapele anterioare; 

2. soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror 
restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice 
titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în 
vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul 
învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată; 

3. candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar 
anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de 
cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. 
(4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru 
obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 
(șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe 
o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor; 

 
 


