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ANUNȚ 
ŞEDINŢA PUBLICA IN DATA DE 12 AUGUST 2020 

PENTRU REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE 
MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI CARE AU OBŢINUT MINIMUM NOTA 

7 (ŞAPTE) LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAŢIONAL, 
SESIUNEA 2020, ÎN CONDIŢIILE ART. 62 ALIN. (13) DIN METODOLOGIE 

 

 

 
Condiţii de repartizare conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021: 
Art. 62, alin.(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care participa la concursul naţional, sesiunea 2020, şi obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă 
susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat 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. 

Art. 74, alin.(3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, astfel: 
A) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile 
didactice/ catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. (13). 

 
Repartizarea candidaţilor va avea loc, în şedinţă publică, la sediul ISJ Vrancea, miercuri, 12 AUGUST 

2020, începând cu ora 10. 
 

Accesul cadrelor didactice în sala de ședinte a ISJ Vrancea, se va realiza conform art. 2 din ordinul 
comun M.E.C./ M.S. nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/ instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate 
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
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