
ANUNŢ 
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI  

LA CONCURSUL NATIONAL 
DE TITULARIZARE 2020 

 
• Candidaţii susțin proba scrisă în județul în care au depus dosar de înscriere și li s-au 

înregistrat datele în sistemul informatic.  
• Candidatul poate solicita repartizarea în alt județ decât cel în care a susținut proba scrisă, 

depunând o cerere în perioada 6-7 august 2020 la inspectoratul școlar din județul în care 
solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a 
susținut proba scrisă. 

• Disciplinele de concurs la care se pot înscrie candidații, în funcție de studiile pe care le-au 
efectuat, precum și posturile didactice/catedrele pe care le pot ocupa în funcție de studii, 
vor respecta strict Centralizatorul. 

• În data de 17 iulie 2020 pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea 
“Titularizare 2020” și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași se vor publica datele 
de înscriere ale candidaților. 

• În data de 17 iulie 2020, candidații vor avea obligația de a verifica toate datele de 
înscriere care îi vizează (inclusiv atestatul de educaţie specială, avizul de culte, 
pregătirea psihopedagogică, gradele didactice, alte avize şi atestate necesare) și vor 
solicita, daca este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 
iulie 2020, ora 15.00, pe adresa de e-mail titularizare@isjiasi.ro. Netransmiterea unei 
astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete. 

• Pe avizele necesare înscrierii pentru concurs şi următoarele etape ale mobilităţii 
personalului didactic, indiferent de statutul candidaţilor care se înscriu la aceste etape, 
trebuie să se menţioneze faptul că au fost emise în vederea ocupării de posturi 
didactice/catedre în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021.  

• În data de 22 iulie 2020 pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea 
“Titularizare 2020” și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași se vor publica datele 
finale de înscriere ale candidaților. 

• În data de 22 iulie 2020 va fi afişată situaţia dosarelor de înscriere respinse ale 
candidaţilor şi motivele pentru care au fost respinse la avizierul inspectoratului şcolar. 

• Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii se va 
considera ca medie de departajare nota 5 (cinci). Candidaţii care nu prezintă 
documente privind media obţinută la examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat se va 
considera ca medie de licenţă/absolvire/bacalaureat nota 5 (cinci). 

• Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare 
nedeterminată se realizează, pe baza datelor existente în aplicaţie, de aceea este foarte 
importantă verificarea cu atenţie a datelor afişate în data de 17 iulie 2020. 

• Eventualele nelămuriri pot fi transmise pe adresa de e-mail titularizare@isjiasi.ro, pentru 
clarificări. 
NOTĂ: Vă rugăm să verificaţi cu atenţie disciplina de concurs, atestatele/avizele 
(dacă este cazul) precum şi datele personale ce vor afişate în data de 17 iulie 2020 pe 
pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea “Titularizare 2020” și pe 
site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași 
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