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Comunicat de
e presă
58,66
6% rata de
e promova
are a concursului na
aţional de titularizare, sesiunea 2020
(înain
nte de con
ntestaţii)
Ministerul
M
E
Educaţiei și Cercetăriii a publiccat pe site--ul titularizzare.edu.ro
o rezultatele obţinute
e de
cadrele
c
didactice care
e au susţin
nut proba scrisă
s
din cadrul con
ncursului pe
entru ocup
parea postu
urilor
didactice
d
din învăţămâ
ântul preuniiversitar - sesiunea
s
202
20 (înainte de înregisttrarea conte
estaţiilor).
•
•
•

•

Proc
centul note
elor peste 7 (șapte) obţinute
o
de
e candidaţii care au susţinut
s
pro
oba scrisă este
de 58,80%, sup
perior în rap
port cu proccentul consemnat în ultimul an: 43,95%
4
în 20
019.
1 de candidat a obţinut no
ota 10, iar 196
1 de cand
didaţi au ob
bţinut note între 7 și 9,99.
La p
proba scrisă din cadrrul concurssului naţional pentru
u ocuparea posturilorr didactice din
învăţţământul preuniversit
p
tar s-au pre
ezentat 37
75 candida
aţi din tota
alul de 425 de candidaţi
înscrriși.
În ce
entrele de evaluare
e
au
u fost notatte 335 de lucrări, întrrucât: 40 de
e candidaţii s-au retrass din
conccurs din mottive personale sau med
dicale.

Contestaţiile
C
e pot fi de
epuse la se
ediile inspe
ectoratelor școlare ju
udeţene sau
u transmise
e prin mijlo
oace
electronice
e
în zilele de 4 august, după afișșarea rezulttatelor, până la ora 21:00,
2
respectiv 5 aug
gust,
până
p
la ora 12:00. Rez
zultatele fiinale se affișează la sediile
s
insp
pectoratelo
or școlare judeţene
j
ș pe
și
site-ul
s
menţionat ante
erior, în da
ata de 11 au
ugust.
Pentru
P
anga
ajarea pe pe
erioadă ned
determinată
ă (titulariza
are), candid
daţii trebuie să obţină
ă la proba sccrisă
minimum
m
no
ota 7 (șapte), iar pen
ntru angajarrea pe periioadă deterrminată (su
uplinire), m
minimum no
ota 5
(cinci).
Repartizarea
R
a candidaţiilor pe possturile dida
actice de predare
p
vaccante, publlicate pentru angajare
e pe
perioadă
p
ne
edeterminattă, în ordinea descresccătoare a notelor
n
obţinute la pro
oba scrisă, se
s realizeazză în
ședinţe publice sau on--line, organ
nizate de că
ătre inspecttoratele șco
olare în inte
ervalul 12 - 14 august.
Detalii
D
supliimentare su
unt disponib
bile în dosarul de presă
ă atașat.

