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CAPITOLUL VIII 

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar  

 

 

Secţiunea a V-a 

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar 

 

 

Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în şedinţă 

de repartizare organizată de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a 

concursului.  

(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare 

obţinute la concurs, conform art. 62 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul 

mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 63. În cadrul şedinţelor de 

repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul 

verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă 

prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de 

organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). 

În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, 

cererea acestuia nu se soluţionează.  

(3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, în ordine, astfel :  

a) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8), la 

concursul naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. 

(13);  

b) repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8), 

la concursul naţional, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante 

publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în 

care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care 

au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu 

respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului 

Educației și Cercetării;  

c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor 

didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, conform prezentei 

Metodologii;  

d) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate 

nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate; 

e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul 

judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de 

judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul 

preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor 

didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi 

alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, şi 

au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 

2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, şi cu respectarea 



condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și 

Cercetării.  

(4) 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.  

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă 

practică/orală, candidaţii trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare, candidaţii trebuie să posede atestatele/ 

avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere/validare a înscrierii conform 

Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ care pot fi 

prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare. 

(6) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii 

de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.  

Art. 75 (1) În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia 

judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite 

decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2020.  

(2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, până la data de 28 august 2020, 

directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2020, după cum urmează:  

a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/ 

catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învăţământ sau 

care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020, precum şi pentru 

candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs 

repartizaţi conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. b). 

b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/ 

catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe 

care au fost repartizaţi;  

c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/ 

rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.  

(3) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizaţi pe posturi didactice/catedre 

vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale 

unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi modifică durata contractului individual de muncă 

din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. În situaţia în care acești candidaţi acumulează o vechime 

efectivă la catedră de cel mult 6 (şase) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) până la 

promovarea examenului pentru obţinerea definitivării în învăţământ; suspendarea contractului individual de 

muncă şi rezervarea postului didactic/catedrei în această perioadă realizându-se în baza prevederilor art. 255 

alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

(4) Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 28 august 

2020, în vederea încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de 

maximum 3 (trei) zile lucrătoare, de la data de 28 august 2020, pentru încheierea contractului individual de 

muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile 

candidaţilor: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  

Art. 76 (1) Directorul unităţii de învăţământ transmite inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/ 

catedrelor rămase vacante/rezervate şi lista candidaţilor care s-au prezentat la post pentru încheierea 

contractului individual de muncă.  

(2) Candidaţii rămași nerepartizați se repartizează, în ședințele de repartizare organizate ulterior, la nivel 

judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor prezentei Metodologii.  

(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operațiunile prevăzute la art. 74, 

se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare, în condiţiile prezentei 

Metodologii. 


