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Anunț pentru cadrele didactice  

care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt 

județ sau în municipiul Bucuresti,  

diferit de cel în care au susținut proba scrisă 

 

Având în vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020 pentru modificarea si 

completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învatamântul preuniversitar în anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5.259/2019:  

(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate 

în alt județ sau în municipiul Bucuresti, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri 

în acest sens, în perioada prevazută în Calendar, la inspectoratul școlar din 

județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, 

inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 

 

Cadrele didactice care au sustinut proba scrisă în alt județ/municipiul 

București și solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în județul 

Sălaj, vor depune/transmite  solicitarea la ISJ Sălaj,  în perioada 6-7 august 2020. 

Solicitările se transmit electronic, la adresa de email 

titularizare.2020.sj@gmail.com, utilizând modelul de solicitare repartizare (model 

nr. 1 la pagina 2).  

 

Candidații care au susținut proba scrisă în județul Sălaj și solicită repartizarea în 

alt județ, vor  transmite informare, în scris, la ISJ Sălaj, cu privire la faptul că solicită 

repartizarea în alt judet, utilizând adresa de email titularizare.2020.sj@gmail.com, 

indicând numele și prenumele, disciplina la care a susținut proba scrisă și județul în 

care solicită repartizarea (model nr. 2 la pagina 3). 

 

Se va anexa și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate. 
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Model nr. 1 

Cerere repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul 

Bucuresti, în care nu a sustinut proba scrisă 

 

 
 

 
 

 

 Subsemnat(ul)/a ___________________________________, posesor al BI/CI 

seria___ nr.________________ având CNP_________________________, absolvent al 

________________________________________________________, specializarea 

______________________________________________________, 

număr de telefon______________, adresă de e-mail_______________________, cu 

lucrare scrisă  la disciplina _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

având nota la proba scrisă în cadrul Concursului Național 2020___________, susținută 

în județul ____________________,  

prin prezenta, solicit repartizarea pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate în 

județul Sălaj. 

Anexez și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate. 

 
 

 

 

 

 

 

Data____________                                                  Semnatura candidatului, 

 

                                                                                  ___________________ 
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Model nr. 2 

Informare pentru repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate în alt județ sau în 

municipiul Bucuresti, în care nu a sustinut proba scrisă 

 

 
 

 
 

 

 Subsemnat(ul)/a ___________________________________, posesor al BI/CI 

seria___ nr.________________ având CNP_________________________, absolvent al 

________________________________________________________, specializarea 

______________________________________________________, 

număr de telefon______________, adresă de e-mail_______________________, cu 

lucrare scrisă  la disciplina _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

având nota la proba scrisă în cadrul Concursului Național 2020___________, susținută 

în județul Sălaj, prin prezenta, vă informez că voi solicita repartizarea pe posturi 

didactice/ catedre vacante/rezervate în județul _______________________. 
 

Anexez și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate. 
 

 

 

 

 

 

 

Data____________                                                  Semnatura candidatului, 

 

                                                                                  ___________________ 
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