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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

ȘI CERCETĂRII 

Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor 

declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021 

 
 În conformitate cu prevedrerile art. 65 din Metodologia cadru de mișcare a personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin 

OMEC 5259/12.11.2019, modificată prin OMEC 4302/2020 și a Calendarului mobilității 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, în 

perioada 9-16 iulie 2020 se va desfășura etapa de înscriere a candidaților pentru Concursul național 

de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021. 

 Înscrierea se va face în cinci centre, conform documentului afișat pe site, la secțiunea 

TITULARIZARE. Tot în aceste centre se vor de pune dosare pentru completare de normă, detașare 

și suplinire. 

 Dosarele se vor depune personal, sau de o altă persoană împuternicită cu procură notarială. 

 Conform art. 65, alin 11 din OMEC 4302/2020, „ Candidații care au depus dosare de înscriere 

la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, 

la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, 

dacă este cazul.” 

 Candidații care își depun pentru prima data dosarul sau candidații care în ultimii 3 ani nu au mai 

depus dosare pentru concursurile naționale de ocupare a posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate își depun dosar complet, conform cererii de înscriere la concursul național. 

 Dosarele de înscriere la concursul național se pot depune și online pe adresa 

titularizare@isjbn.ro. Pentru aceasta cererea și toate actele menționate, în ordinea prevăzută în 

cererea tip, se vor scana și se vor salva într-un singur document tip pdf cu numele: 

nume_prenume_disciplina.pdf (Exemplu: pop_ioan_chimie.pdf). Acest document se va arhiva și 

apoi se va transmite pe adresa de email. În termen de 24 de ore veți primi un e-mail de confirmare 

a depunerii dosarului. În cazul în care nu primiți emailul de confirmare, vă rog să ne contactați 

telefonic compartimentul resurse umane. 
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