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ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE PE POSTURI/CATEDRE CONFORM CALENDARULUI, 

Anexa 19 la Metodologia - cadru, aprobată prin OMEC 5259/2019, cu modificările și completările 

ulterioare - AUGUST 2020 - 
 

 

 

DATA 

Ședinței de 

repartizare 

  

 Categoria cadrelor didactice care participă 
Obs. / 

Puct 

Calendar 

 

12.08.2020 
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; 

Ora 

începere 

9:00 

Punctul 

12 

 

13.08.2020 
Repartizarea 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; 

Ora 

începere 

9:00 

Punctul 

12 

 

 

14.08.2020 

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. candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar 

anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de 

cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în 

cadrul concursului național, sesiunea 2020; 

4. cadrele 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; 

(Pct. 3 şi pct.4 - ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor) 

Ora 

începere 

9:00 

 

Punctul 

12 

 

14.08.2020 
Ocuparea posturilor didactice, rămase vacante, de către cadrele didactice care 

beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 

Punctul 

13 

17.08.2020 Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi 

control. 

Punctul 

14 

 

18.08.2020 
- Ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului. 

- 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. 

Punctul 

14 
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19.08.2020 

Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine :  

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. 

 

Punctul 

15 

 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. 

 

 

20.08.2020 
Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine : 

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. solicitările 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. 

Punctul 

16 

 

20-

21.08.2020 

Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine : 

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. 

Punctul 

17 

 

 

24.08.2020 
Şedinţă de repartizare pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea 

descrescătoare a punctajelor. 

Punctul 

16 
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25-

26.08.2020 

Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea 

duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform 

prevederilor art. 61 si 85 din metodologie, si reactualizarea listei posturilor 

didactice/catedrelor. 

Punctul 

19 

 

 

26-

28.08.2020 

Şedinţă de repartizare la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice 

rămase neocupate, conform prevederilor art. 90 [de la litera a) până la litera t)] 

din Metodologie. 

ACEASTĂ ȘEDINȚĂ CUPRINDE TOATE CATEGORIILE DE CANDIDAȚI ȘI 

PENTRU ACEASTA, SE VA PUBLICA UN DOCUMENT DISTINCT. 

Categorii candidați, pe scurt :  

- titulari și angajați pe perioada viabilității posturilor și debutanți cu reducere de 

activitate nesoluționată; 

- titulari nerepartizați care solicită continuitate / repartizare la / prin detașare în 

baza notei obținute la concursurile naționale; 

- titulari nerepartizați care solicită detașare la cerere prin concurs specific; 

- candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă 

pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021; 

- candidați cu note la concursurile naționale de ocupare a posturilor care solicită 

repartizarea pe un post pentru care au susținut concurs / a doua specializare, din 

anii : 2020 / 2019,2018,2017 / 2016,2015,2014. 

Punctul 

20 

NOTE : 

1. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă 

persoană se face numai cu procură notarială. 

2. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 

(șapte) la proba scrisă. 

3. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) 

la proba scrisă. 

4. 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). 

5. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe 

posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021. 

6. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la 

cerere prin concurs specific, soluționarea reducerii de activitate, angajare pe perioadă 

determinată în baza notelor obținute la concursurile din 2014 - 2019 sau prelungirea duratei 

contractului individual de muncă, mai pot depune în data de 17.08.2020 . 

7. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, 

prevederile art. 63 alin.(1) şi (2) din Metodologie : 
a) candidatii cuprinsi în programe recunoscute de MEC; 

b) candidatii cu domiciliul în localitatea în care se afla postul didactic/catedra solicitat(a); 

c) candidatii care au dobândit gradul didactic I; 

d) candidatii care au dobândit gradul didactic II; 

e) candidatii care au dobândit definitivarea în învatamânt; 

f) candidatii cu media de departajare cea mai mare; 

g) candidatii cu media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor. 
 

Preşedinte comisie de mobilitate 

Inspector şcolar general adjunct, 

prof. Aurora Cătălina HOMEGHIU 


