
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

în anul şcolar 2020-2021 aprobată prin OMEC nr.  5259/12.11.2019 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar  

 

 

Secţiunea I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 62 (1) Coordonarea metodologică a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul 

Educației și Cercetării. Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal 

civil în liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, respectiv din unităţile de învăţământ preuniversitar subordonate 

Ministerului Justiţiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei.  

(2) Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar se organizează de inspectoratele şcolare.  

(3) Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în 

probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă, potrivit 

programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, conform art. 254 alin. (8) 

lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

(4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin 

note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4 la prezenta Metodologie. Rezultatele la această probă se aduc la 

cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.  

(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se 

desfăşoară conform anexelor nr. 5-12 la prezenta Metodologie şi se evaluează prin note de la 10 la 1. 

Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se 

admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în 

profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.  

(6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot 

participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă în profilul postului sau la proba 

practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate 

pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la 

inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul 

examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, 

poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, pentru angajare pe perioadă 

nedeterminată sau determinată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă 

în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, pe parcursul 

anului şcolar 2019-2020, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, pentru 

angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. 

În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului 

naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ 

preuniversitar, sesiunea 2020, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială 

la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului 

național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, se poate folosi 

numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul 

Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.  



(7) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 

Educaţie, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate 

prin ordin al ministrului educației. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de 

Politici şi Evaluare în Educaţie asigură, la cererea candidaţilor, traducerea subiectelor în limbile minorităţilor 

naţionale. Inspectoratele şcolare transmit, în scris, Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Direcției 

Generale Învățământ Secundar Superior şi Educație Permanentă, până la data de 8 iunie 2020, disciplinele de 

concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat, de 

exemplu: matematică, limba maghiară. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale 

primesc simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română. Nota obţinută la proba 

scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.  

(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la 

proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) 

la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, 

sesiunea 2020, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează 

astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.  

(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la 

proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la 

inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, 

sesiunea 2020, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează 

astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. 

(10) Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie stabileşte 3 (trei) variante de 

subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi preluare a subiectelor se 

stabileşte de către Ministerul Educației și Cercetării şi se comunică inspectoratelor şcolare şi centrelor în care 

se organizează concursul.  

(11) Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, se organizează şi se desfăşoară în perioada prevăzută de 

Calendar. În aceeaşi perioadă pot organiza concurs şi unităţile de învăţământ particular, în condiţiile 

prezentei Metodologii.  

(12) Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la 

concursul naţional pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în 

învăţământ preuniversitar şi nu ocupă post/catedră sau obţine o notă mai mică de 5 (cinci), îşi păstrează 

calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.  

(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020 şi obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată 

conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul 

didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie 

al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o 

viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa 

se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat. În situaţia în care cadrul didactic 

angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), 

calculată conform prevederilor alin. (8), dar obţine cel puţin media de repartizare minimum 5 (cinci), 

calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform 

deciziei de repartizare pe post/catedră.  

(14) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar pierde această calitate în situaţia în care obţine o notă mai mică de 5 (cinci) la 

proba scrisă din cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele 

corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare. 

(15) Posturile didactice/catedrele eliberate în condiţiile alin. (14) se ocupă în şedinţele de repartizare 

ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. În situaţia în 

care un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei a solicitat repartizarea pe perioadă 



nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, conform alin. (13), obţine o notă mai mică de 5 

(cinci) la proba scrisă din cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele 

corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de reapartizare pe 

post/catedră, postul didactic/catedra solicitat(ă) se include în lista posturilor didactice/catedrelor vacante 

publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, sub un singur cod şi se ocupă în şedinţele de repartizare 

ulterioare, organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. 

Art. 63 (1) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:  

a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, 

se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice 

în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate; 

b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);  

c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;  

d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II; 

e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ; 

f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie;  

g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media 

cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

(2) Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de 

departajare prevăzut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru 

absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educației 

și Cercetării din România, este prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta Metodologie.  

Art. 64 (1) Concomitent cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, 

inspectoratele şcolare publică lista unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise. Listele 

cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate se aduc la 

cunoştinţă persoanelor interesate la data prevăzută de Calendar sau cel târziu cu cel puţin 30 de zile înaintea 

desfăşurării probei scrise, prin afişare la inspectoratele şcolare şi prin publicare pe site-urile acestor instituţii. 

Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţin informațiile specificate în 

anexa nr. 1 b) şi anexa nr. 13 la prezenta Metodologie.  

(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanţă cu 

Centralizatorul.  

(3) La unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, licee tehnologice, unităţi de învăţământ 

având clase I-XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai 

înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic, în concordanţă cu Centralizatorul.  

(4) Posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs, 

sunt posturi/catedre complete în concordanţă cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimată de cel puţin 4 

(patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opţionale, constituite, de regulă, într-o 

singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2).  

(5) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt constituite în consorţii şcolare se pot constitui şi catedre 

vacante/rezervate din ore existente la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar. În 

mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, conform alin. (4), 

din ore existente la cel mult 3 (trei) unităţi de învăţământ şi catedre vacante/rezervate pentru angajare pe 

perioadă determinată la două sau mai multe unităţi de învăţământ. 

(6) În unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, în liceele şi în seminariile teologice şi în unităţile de 

învăţământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două 

discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-

limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în 

concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind 

şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, 

sociologie, gândire critică și drepturile copilului, educaţie interculturală, educaţie pentru cetăţenie 

democratică, educaţie economico-financiară, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie 

antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, 



educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie 

penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot 

constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau din două 

sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul, prima 

disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru 

ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă 

specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform 

Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de 

ore în catedră.  

(7) Posturile vacante de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică cu precizarea unităţilor 

de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În 

structura posturilor vacante de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se includ şi cele 2-4 ore de 

predare în specialitate dintre disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, 

gândire critică și drepturile copilului, educaţie interculturală, educaţie pentru cetăţenie democratică, studii 

sociale. 


