
Anunț! 

În atenția cadrelor didactice titulare care au participat la concursul 

naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/ 

rezervate în învățământul preuniversitar din 29.07. 2020 

 
 

Ședința de repartizare a posturilor didactice de la nivelul județului Suceava va avea loc după cum 

urmează: 

 

-  în data de 14 august 2020; 

-  începând cu ora 09,00; 

-  la IȘJ Suceava în sala de ședințe. 

pentru: 

1. completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. 

(4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu 

norma didactică incompletă din etapele anterioare; 

2. soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a 

apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate 

nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau 

detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată; 

3. candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la 

concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut 

minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020; 

4. cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au 

promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut 

minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020; 

5. ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante de către cadrele didactice care au primit 

acordul de principiu privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-

2021, respectiv de către cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru menţinerea în 

activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 80 şi 81 

din metodologie. 

Notă: 

 

- Repartizarea candidaților se realizează cu respectarea prevederilor art. 21, 80, 81 din Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor punctelor 

1 lit. n) și 13 lit. a) din Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5259/2019; 

- Candidații (împuterniciții acestora prin procură notarială în original) prezenți la ședințele de repartizare, care 

vor opta pentru repartizarea pe posturi didactice/catedre, se vor legitima cu buletin, carte de identitate sau 

adeverință de identitate. 

 

 

Afișat azi, 12.08.2020 


