
ANUNŢ 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL NATIONAL 

DE TITULARIZARE 2020 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 62-79 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic 
de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:: 

În perioada 09 – 16 iulie 2020 la centrele de înscriere la concurs se pot depune următoarele tipuri de 
dosare: 

- înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020, inclusiv 
pentru absolvenții 2020; 

- înscrierea candidaților care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din 
anii 2019, 2018, 2017; 

- înscrierea candidaților care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din 
anii 2016, 2015, 2014; 

- înscrierea candidaților care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj), sesiunea 
2020. 

 

Centrul 1 de înscriere: Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", Iaşi: 
*Învăţământul special; 
*Învățământ preșcolar; 
*Învățământ primar. 

Centrul 2 de înscriere: Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iaşi 
 
*Toate celelalte discipline. 
 
Notă: Intervalul orar de depunere a dosarelor în centrele de înscriere va fi 09.00 – 15.00 
 
Candidații vor respecta procedura operațională privind accesul și activitatea în centrele de 
înscriere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
PRIVIND  ACCESUL  ȘI  ACTIVITATEA    

ÎN  CENTRELE DE ÎNSCRIERE  

(Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”, Iași și  

Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași),  

ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL NAȚIONAL DE 

TITULARIZARE 2020 

 
 

Accesul candidaților se va face numai prin intrarea stabilită de fiecare centru de înscriere, prin 
asigurarea respectării normelor de igienă specifice: 
- asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii la punctele de control-acces în 

incinte, accesul fiind interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 
grade Celsius; 

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile vizitate; 
- este obligatorie purtarea măștilor de protecție pe toată durata vizitei; 
- accesul în instituție, este organizat, prin marcaje, astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp 

pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate; 
- ieșirea candidaților se efectuează pe ieșirea nr 2 stabilită de fiecare centru de înscriere; 
- se interzice accesul candidaților în alte spații decât cele stabilite, fără acordul angajaților de serviciu;  
- nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul instituției a persoanei 

respective și luarea măsurilor legale ce se impun; 
 


