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specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul, cu îndeplinirea 

condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). 

Cadrele didactice titulare în învăţământul special pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/transferare pentru 

restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere 

prin concurs specific posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de 

numire/transfer/repartizare.  

(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare în interesul învăţământului sau 

la cerere, organizate în baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice titulare în unităţi de 

învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din 

învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării , tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza 

concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a 

concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.  

(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea 

restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detașare în interesul învățământului sau la cerere, 

organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot 

participa și cadrele didactice debutante din învățământul de stat și particular acreditat, care nu au dobândit definitivarea în 

învăţământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 

2012, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2014. Deciziile de repartizare pe 

posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai în situația în care acestea promovează 

examenul național de definitivare în învățământ, după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ 

prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare. Posturile didactice/catedrele ale 

acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ prin ordin al 

ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare. În situația în care cadrele didactice debutante 

repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 

2012, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2014, nu promovează examenul 

național de definitivare în învățământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în 

unitățile de învățământ în care au fost repartizate. 

Art. 32 Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca 

observatori la toate etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la 

documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului 

şcolar, au dreptul de a semnala preşedintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează 

împreună cu membrii comisiei documentele finale.  

 

Capitolul III 

Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare 

pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului şcolar 

 

Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de 

predare-învăţare-evaluare incompletă, a căror completare de normă didactică nu s-a soluţionat la nivelul unităţilor de 

învăţământ/consorţiilor şcolare, depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoţită de 

documentele prevăzute în aceasta.  

(2) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia 

de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar.  

(3) Cadrele didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei didactice, se ierarhizează pe discipline, 

în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând 

cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-

evaluare incompletă.  

(4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de 

învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului 

didactic.  

(5) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice, în şedinţă publică, se realizează, pe discipline, mai întâi 

pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii şi apoi pentru 

cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe 

catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracţiuni din catedre 

vacante/rezervate complete, după cum urmează:  
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a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în 

concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;  

b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de 

pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în 

învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe 

diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în 

învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 

învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 

263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în şedinţa publică pentru completarea normei didactice, au cadrele 

didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăţământ.  

(7) În unităţile de învăţământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, se poate 

realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform 

specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru 

completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ din mediul rural 

se realizează ţinând seama de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.  

(8) Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând 

procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa 

publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.  

(9) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnată de inspectorul şcolar general, 

directorul/directorii unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adiţional la 

contractul individual de muncă. Directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ unde i s-a completat norma didactică de 

predare-învăţare-evaluare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.  

 (10) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de 

normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de 

numire/transfer/repartizare în învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în 

scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupă în etapele 

ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei 

metodologii.  

 

CAPITOLUL IV  

Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat  

prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare 

 

SECŢIUNEA I  

Dispoziţii generale 

 

Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrângerii de 

activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pot 

participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) și (8), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), 

aflate în restrângere de activitate. 

(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei 

şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimum 7 (şapte) 

la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul 

preuniversitar sau dacă a avut media minimum 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.  

Art. 35 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic 

titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, şi de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie.  

Art. 36 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic 

titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă 

funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă 

cu Centralizatorul.  


