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Capitolul XI 

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2014-2015, 

pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată 

 

Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza 

rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 şi/sau 2012, care au obţinut minimum media de repartizare 5 

(cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte 

bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual 

de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de 

învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform 

Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul 

căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea 

postului are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se realizează departajarea, 

atunci, pentru departajare, se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute 

în perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa 

nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de 

învăţământ/ CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă 

pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie să 

obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei 

solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 

perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.  

(2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe 

perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, 

care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de 

prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (1), 

pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.  

(3) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de 

principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 pentru 

posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2). Hotărârea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de 

contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(4) Cadrele didactice care au obţinut acorduri/acorduri de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de 

muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform 

Calendarului.  

Art. 86 Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase după etapa de detaşare a personalului didactic titular se 

ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul şcolar 2014-2015, conform art. 85.  

 

Capitolul XII 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată 

de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor 

şcolare/grupurilor de unităţi de învăţământ şi în regim de plata cu ora 

 

Secţiunea I 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, 

la nivel judeţean, după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs 

 

Art. 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă 

determinată se reactualizează după etapa de detaşare a personalului didactic titular şi se publică la data prevăzută în Calendar, 

prin afişare la avizierul inspectoratului şi pe site-ul instituţiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această 

listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată.  

Art. 88 În baza documentelor transmise în scris şi a informaţiilor transmise electronic de directorii unităţilor de 

învăţământ/preşedinţii centrelor de concurs, inspectoratul şcolar întocmeşte lista candidaţilor din judeţ/municipiul Bucureşti 

rămaşi nerepartizaţi, după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs.  
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Art. 89 (1) Candidaţii care au susţinut concursul la unităţi de învăţământ/centre de concurs din judeţ/municipiul 

Bucureşti se ierarhizează, pe discipline, în ordinea descrescătoare a mediilor, până la minimum media 5 (cinci), conform art. 58 

alin. (10). Candidaţii, care au susţinut concursul în alte judeţe, depun, la inspectoratul şcolar unde doresc să fie repartizaţi, în 

perioada prevăzută în Calendar, o copie a dosarului de concurs, cu documentele autentificate de preşedintele centrului unde a 

susţinut concursul, însoţită de adeverinţa, în original, din care reiese nota obţinută. În aceeaşi perioadă, la inspectoratele şcolare 

se înregistrează şi cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul de titularizare din 

2013 şi/sau 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă) şi care solicită repartizarea pe 

perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pentru a putea fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la 

concursurile de titularizare din 2013 şi/sau 2012, candidaţii, care participă la concurs şi în 2014, trebuie să obţină minimum 

media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe 

perioadă determinată.  

(2) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (1), într-un singur judeţ sau numai în municipiul 

Bucureşti. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare/revalidare a 

fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului 

şcolar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar unde are loc 

înscrierea.  

Art. 90 (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a personalului didactic 

titular, pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în baza datelor existente în sistemul 

informatizat, se realizează în şedinţă publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine astfel:  

a) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 

şcolar 2014-2015;  

b) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform 

art. 58 alin. (10), care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului la 

nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă), 

precum şi candidaţi rămaşi nerepartizaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), care au susţinut 

inspecţiile speciale la clasă/probele practice la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţul/municipiul 

Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi proba scrisă la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte 

judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii; 

c) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform 

art. 58 alin. (10), care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului la 

nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu 

respectarea prezentei Metodologii;   

d) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2013 şi/sau 2012 în judeţul/municipiul Bucureşti în care 

solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de repartizare; 

e) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2013 şi/sau 2012 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin 

media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

f) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2014 în unităţi de 

învăţământ/centre de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel 

puţin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  

g) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2013 şi/sau 2012 

în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe 

o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  

h) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 

2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: 

educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

i) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare 

din 2013 şi/sau 2012 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie 

plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2014 în unităţi de 

învăţământ/centre de concurs din alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare;  

k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2013 şi/sau 2012 

în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare;  
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l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 

2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, 

educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare 

din 2013 şi/sau 2012 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie 

muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.  

(2) Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) 

lit. h), i), l) şi m) se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în 

palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor. Absolvenţii cu diplomă ai 

colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor şi candidaţii 

calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă practică/orală susţin la nivelul unităţii de 

învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii cursurilor, o probă practică/orală specifică în profilul postului.  

(3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 58 alin. (14)-(15).  

(4) Candidaţii care solicită post/catedră în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare din 2013 şi/sau 2012, 

pot fi repartizaţi numai în condiţiile în care nu au obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de 

titularizare, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri de titularizare. 

Art. 91 Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială 

prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau 

printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.  

Art. 92 În cadrul şedinţei publice, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează 

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

procura notarială în original.  

Art. 93 După exprimarea opţiunii şi asumarea ei prin semnătură în procesul-verbal al şedinţei publice, inspectorul şcolar 

general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unităţii de învăţământ încheie contract individual 

de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat, de regulă pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an 

şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar. Contractul individual 

de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, 

în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se 

vacantează. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi 

naturale etc., care pot fi justificate cu documente. 

 

Secţiunea a II-a 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora 

 

Art. 94 (1) După încheierea contractelor individuale de muncă cu personalul didactic repartizat conform prezentei 

Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în 

regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, la solicitarea acestora şi comunică situaţia la 

inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. 

(2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice 

titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate 

acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în 

perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul 

de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu 

respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate.  

(3) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul şcolar emite 

decizia de repartizare.  

(4) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:  

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului 

pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice; 

c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii; 

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului, conform art. 90;  

e) candidați repartizați după concursul din sesiunea 2014, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care 

solicită o nouă repartizare; 
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f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea 

descrescătoare a punctajului;  

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de 

activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de 

pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;  

i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în 

ordinea descrescătoare a punctajului.  

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar 

general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.  

(2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata 

cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului 

şi a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata 

cu ora, de regulă, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi educatoarele pe posturile rămase neocupate până la 

o normă. În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare.  

Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic 

titular, asociat sau pensionat în regim de plata cu ora, se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de 

învăţământ, personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ şi 

situaţia se comunică la inspectoratul şcolar.  

(2) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de 

inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor 

repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi 

candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior 

la alte concursuri de titularizare sau care au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de 

titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). Directorii unităţilor de învăţământ încheie, cu aceşti candidaţi, 

contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de la care au fost repartizaţi.  

(3) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal 

didactic calificat cu contract individual pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum 

şi în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete 

care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2014-2015, pe termen scurt, de cel 

mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual pe perioadă determinată, prin 

detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, se 

atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice 

neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea 

cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul 

unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, 

personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări 

pentru ocuparea acestor posturi.  

(4) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2014-2015, se atribuie de inspectoratele 

şcolare, în ordine, după cum urmează: 

a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului 

pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii 

corespunzătoare; 

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, 

cu respectarea prezentei Metodologii; 

c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluţionate din etapele 

anterioare ale mobilităţii personalului didactic şi candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare ale mobilităţii 

personalului didactic, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei 

Metodologii; 

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara 

Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; 

e) în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii.  

(5) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2014-2015 nu pot fi ocupate, conform 

prevederilor alin. (4), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare 

individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în 

vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, 
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în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi 

lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel 

mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în 

situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat. 

 

Capitolul XIII 

Dispoziţii finale 

 

Art. 97 (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza 

adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada 

februarie 2013 - iulie 2014. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2013 (inclusiv) pot fi 

înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar numai dacă anexează în copie legalizată la 

cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă.  

(2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru 

restrângere de activitate, precum şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile anterior intrării în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea 

instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, trebuie să se regăsească în Centralizator.  

(3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii 

universitare de licenţă, care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între 

unităţile de învăţământ preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, de detaşare în 

interesul învăţământului, de detaşare la cerere sau de titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea 

instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi 

în hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii 

învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din 

instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze 

provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Fiecare 

absolvent cu studii universitare, care a început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicată, trebuie tratat 

individual raportat la conţinutul hotărârii Guvernului valabilă la momentul înscrierii la facultate.  

Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

(4) Lista cuprinzând hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute 

de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 

din instituţiile de învăţământ superior şi ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de 

masterat se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de depunerea dosarelor pentru etapa de soluţionare a 

restrângerilor de activitate a personalului didactic titular.   

(5) Prevederile alin. (3) se aplică pentru candidații care se înscriu numai în baza diplomei de licență/absolvire a studiilor 

universitare de lungă/scurtă durată şi care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea 

instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, precum și pentru candidații care au finalizat cu 

diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă, respectiv ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare 

de masterat. 

Art. 98 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată 

să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă 

pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2012, 2013 şi/sau 2014 care au obţinut cel puţin 

nota/media de repartizare 5 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între cadre 

didactice angajate pe perioadă determinată, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării 

pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă 

nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă 

didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ şi 

a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare 

ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pe parcursul anului şcolar comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 


