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PRIMELE REZULTATE LA 

CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2019 

 

 

 

În urma Concursului de Titularizare din data de 17 iulie 2019, desfășurat în Centrul de 

Examen Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 276 lucrări au fost trimise spre 

Centrele de Evaluare din țară.  

Astăzi, 23 iulie 2019, au fost afișate primele rezultate, înainte de contestații. 

 În judeţul Sălaj, din punct de vedere statistic, situaţia este următoarea:  

- 110 note între 7 și 10, rata de promovabilitate fiind de 39,86 % . 

- Anul acesta s-au înregistrat două note de 10 (una la disciplina religie, cultul 

penticostal, alta la disciplina economic, administrativ, poștă);  

- 97 note între 5 și 6,99 (35, 14 %);  

- 69 note sub 5 (25 %). 

Eventualele contestații pot fi depuse, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în 

zilele de 23 iulie (până la ora 21) şi 24 iulie (în intervalul 9 –15). Soluţionarea contestaţiilor va 

avea loc în perioada 24 –29 iulie, urmând ca rezultatele finale să devină publice în ziua de 30 

iulie 2019. 

Cadrele didactice care au obţinut minimum nota 7 (șapte), la acest concurs, pot obţine 

unul dintre cele 38 posturi titularizabile. Pentru concurenţii care au obţinut note între 5 şi 6,99 

există şi posibilitatea de a ocupa un post pe o perioadă determinată, respectiv pe un an şcolar. 

Conform prevederilor OMEN nr. 3886/11. 04. 2019, articolul 90, alineatul (5),  

„Candidatul fără statut de titular în învățământul preuniversitar care participă la concursul 

național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, și nu 

obține cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi încadrat, în 

anul școlar 2019-2020, pe un post didactic/ catedră a cărui/a cărei ocupare se realizează în baza 

disciplinei la care candidatul nu a obținut nota 5 (cinci).” 
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