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(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare 

în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 

Termen: 19 august 2020 

d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 20-28 august 2020 

 

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. 

 

16) Detașarea la cerere: 

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, pentru continuitate la detașarea la 

cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere 

a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului; 

Perioada: 9-16 iulie 2020 

 

Notă. În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada           

9-16 iulie 2020, pot depune cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020. 

 

b) afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;   

Termen: 17 iulie 2020 

c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a contestațiilor privind punctajele acordate;    

Perioada: 17-20 iulie 2020 

 

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 16:00, în data de 20 iulie 2020, situație în care 

cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se 

comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.  

 

d) soluționarea contestațiilor la punctaje; 

Termen: 21 iulie 2020 

e) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și 

comunicarea rezultatelor; 

Perioada: 17-21 iulie 2020 

f) soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor 

didactice titulare;  

(ii)  cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate 

pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 

(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare 

în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 
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(v)  solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate; 

(vi) solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor și reactualizarea listei 

posturilor didactice/catedrelor; 

Termen: 20 august 2020 

(vii) solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a 

punctajelor; 

Termen: 24 august 2020 

g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ca urmare a soluționării detașărilor la cerere; 

Termen: 24 august 2020 

h) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 27-28 august 2020 

 

17) Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului 

național, sesiunea 2020: 

a) repartizarea în ședință, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a: 

(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/ 

determinată;  

(ii)  cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea 

normei didactice pe perioadă determinată; 

(iii) cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în 

interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

(iv) cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 

(v)  candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului 

național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor, având 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; 

Perioada: 20-21 august 2020 

b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; 

Termen: 24 august 2020 

c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 

Perioada: 25-28 august 2020 

 

18) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă 

nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie: 

a) stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei contractelor 

individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute 

la art. 21 alin. (6) din Metodologie; 

Perioada: 20-21 august 2020 

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele 

școlare; 

Termen: 24 august 2020 

c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă 

determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie; 

Perioada: 25-26 august 2020 
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