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INFORMAŢII 
privind desfăşurarea şedinţelor de repartizare şi a etapelor de ocupare a posturilor didactice – august  2020 

 
 
18 august 2020 – Ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului – dosare ale 

titularilor, înregistrate pentru detaşare în interesul învăţământului în perioada: 10-12 iunie 

2020 (în comisia judeţeană de mobilitate – fără şedinţă de repartizare).  

- 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 (în comisia judeţeană de mobilitate– fără şedinţă de 

repartizare). 

 

19 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

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 (se realizează în cadrul 
comisiei de mobilitate) individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor 
art. 61 din Metodologie. 

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 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

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. solicitărilor 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. 
 
20-21 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate: 

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; 
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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] 

 
24 august 2020 – Şedinţă de repartizare pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea 

descrescătoare a punctajelor. 
 
25-26 august 2020 – Şedinţă de repartizare a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea 

duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor 
art. 85 din Metodologie. 

 
Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la 
concurs, conform art. 62 alin. (8) şi (9) din Metodologie, în limita numărului de posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor Metodologiei. 
 
În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile art. 63 
alin.(1) şi (2) din Metodologie. 
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