
 
 

ANUNȚ 
 

Referitor la repatizarea candidaților prevăzuți la art. 65 alin (18) din Metodologia –
cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar pentru anul 2010-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu 
modficările și completările ulterioare 
 
În perioada 6-7 august 2020, conform prevederilor punctului I, subpunctul 12, 
litera k) din Calendarul mobilității personalului didactic de predare în anul 
școlar 2020-2021, anexa nr. 19 la Metodologie se realizeză: 
1. înregistrării cererilor candidaţilor care solicită repartizarea pe posturi 
didactice/catedre vacante în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, diferit de cel în care 
au susţinut proba scrisă: 
2. depunerii/transmiterii cererilor de către candidaţi la inspectoratele şcolare din 
judeţele/municipiul Bucureşti în care aceştia doresc repartizarea; 
3. transmiterii informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele şcolare din 
judeţele/municipiul Bucureşti în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că 
solicită repartizarea în alt judeţ; 
 
Subliniem: 
1. prevederile legale menționate anterior se aplică doar candidaților care au 
obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul concursului național de 
ocupare  posturilor didactice, sesiunea 2020 și au dreptul de a fi repartizați în 
perioada 13-14 august 2020 pe un post didactic vacant, conform art. 74 alin (3) 
lit. b) și e) din Metodologia – cadru aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu 
modficările și completările ulterioare. 
2. Candidații pot depune cerere de repartizare într-un singur județ/municipiul 
București. 
3. Nu există posibilitatea renunțării la o repartizare validă pe un post didactic 
vacant într-un județ și repartizarea ulterioară în aceeași perioadă  (13-14 august 
2020) în alt județ. 
 
În situația în care un candidat a depus în perioada 6-7 august 2020 cereri pentru 
repartizare în mai multe județe, acesta trebuie să cunoască faptul că o dată 
repartizat în zilele de 13-14 august 2020 pe un post didactic/catedră într-un 
județ și repartizarea a fost validată, nu mai există posibilitatea de a renunța 
la repartizarea respectivă în vederea repartizării, în aceeași perioadă, intr-
un alt județ. 



Candidatul care renunță la opțiunea de repartizare validată într-un județ și 
intenționează să fie repartizat în alt județ intră sub incidența prevederilor 
art. 74 alin (4) din Metodologia – cadru aprobată prin OMEC nr. 
5259/2019, cu modficările și completările ulterioare. 
 
4. Candidatul care a depus cerere în perioada 6-7 august 2020 în vederea 
repartizării în alt județ și care nu s-a prezentat, are dreptul de a participa la 
ședințele de repartizare organizate începând cu 20 august 2020, în județul în care 
a susținut proba scrisă sau într-un alt județ în conformitate cu prevederile art. 89 
și 90 din Metodologia – cadru aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu 
modficările și completările ulterioare. 
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