
METODOLOGIA - CADRU 

PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 
 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementează:  

a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar;  

b) organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din 

funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.  

(2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu 

personalitate juridică la data de 1 septembrie 2019, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale 

învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi 

funcţionează conform art. 19, 42, 99 şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. La decizia unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale se 

pot înfiinţa consorţii şcolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5488/2011. Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor 

şcolare pentru anul şcolar 2019-2020, se realizează şi se transmite inspectoratelor şcolare până la data de 31 

ianuarie 2019. La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice de predare/catedre vacante 

din ore existente în două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor 

prezentei Metodologii.  

(3) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: comună, oraş sau municipiu. 

(4) Prin personal didactic/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: personalul didactic 

de predare din unităţi de învăţământ, personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ şi casele 

corpului didactic, personalul didactic de conducere şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare care 

desfăşoară activităţi de predare în unităţi de învăţământ, personalul didactic de predare titular care 

beneficiază de pensie de invaliditate şi personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea 

postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare.  

(5) Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, stabilite în baza prezentei 

Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei 

Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au 

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  

(2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele 

de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar 

general, dispoziții de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei Naţionale, 

inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată. Cadrele didactice titulare care şi-au completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare 

pe perioadă nedeterminată sunt cadre didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe 



două sau mai multe specializări. Acestor cadre didactice titulare li se va constitui norma didactică predare-

învăţare-evaluare în unităţile de învăţământ ori pe specializările precizate în decizia de completare de 

normă didactică pe perioadă nedeterminată.  

Art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sunt cadre didactice cu 

drept de practică în învăţământul preuniversitar.  

(2) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată au obligația să finalizeze 

pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult un an de la angajarea în învăţământ. Pregătirea 

psihopedagogică presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de 

departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil 

psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea „Certificatului de absolvire a 

programelor de formare psihopedagogică”. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă 

durată care nu obţin minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obţin minimum 30 de 

credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se pot încadra numai în învăţământul 

preuniversitar obligatoriu, în palatele şi cluburile copiilor şi pe catedre de pregătire/instruire practică. 

Absolvenţii cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe ai învăţământului postliceal/terţiar 

nonuniversitar/ai şcolilor de maiştri/ai şcolilor de antrenori au obligaţia de efectua pregătirea 

psihopedagogică în conformitate cu Normele metodologice de organizare și desfășurare a programelor de 

pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, absolvenți de şcoli postliceale/colegii din 

învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de 

o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu 

specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5286/2015. Maiștrii instructori și antrenorii, care nu 

au dobândit definitivarea în învățământ, au obligația de a face dovada că la data încadrării în învățământul 

preuniversitar au finalizat pregătirea psihopedagogică. 

(3) Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare 

de masterat/master care solicită încadrarea în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar 

obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la 

etapele de mobilitate, dovada deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire 

psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de 

specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenţii care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele 

membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau 

în Confederația Elvețiană îşi pot recunoaște pregătirea psihopedagogică efectuată în conformitate cu 

prevederile Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele 

membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau 

în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5415/2016. Absolvenţii 

pentru care nu este posibilă recunoașterea pregătirii psihopedagogice, precum şi absolvenţii care au efectuat 

pregătirea psihopedagogică în alte state au obligaţia ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în 

învăţământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului 

didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituţii de învăţământ 

superior acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul şi 

obţinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică”.  



(4) Absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în 

învăţământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la etapele de mobilitate 

a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dovada deţinerii a minimum 60 de credite 

transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenţii cu diplomă ai 

ciclului II de studii universitare de masterat/master care, în perioada de înscriere/validare la etapele de 

mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, nu fac dovada deţinerii a minimum 60 de 

credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obţinut minimum 30 

de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, pot fi încadraţi/repartizaţi numai pe 

posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar obligatoriu, în palatele şi cluburile copiilor, în 

cluburile sportive şcolare şi pe catedre de pregătire/instruire practică.  

(5) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului 

I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se 

consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru 

de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3580/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(6) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată şi ai învăţământului 

postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009 şi nu au dobândit definitivarea în 

învăţământ, pot face dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia 

matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor 

psihopedagogice şi metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică 

oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă 

de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră 

îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada 

parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică 

pedagogică aferentă specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diploma de licenţă/absolvire. 

(7) Personalul didactic care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2)-(6) şi care nu a dobândit nici 

definitivarea în învățământ se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar ca 

personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei. 

Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează 

conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, următoarele:  

a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a 

aprobării planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;  

b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic 

titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, urmată de constituirea normei 

didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadre didactice debutante repartizate pe posturi publicate 

pentru angajare pe perioadă nedeterminată; 

c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau 

mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de 

predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care 

este titular/consorțiului şcolar; 



d) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2); 

e) stabilirea personalului didactic care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 

2019 şi a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul 

științific de doctor, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2019-

2020; 

f) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea 

ocupării cu personal didactic;  

g) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular şi a cadrelor 

didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), 

cărora nu li se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care sunt angajate pe 

perioadă nedeterminată/determinată sau la nivelul consorţiului şcolar, în baza documentelor de 

numire/transfer/repartizare pe post/catedră;  

h) transferarea personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar 

de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea 

definitivării în învățământ, sesiunea 2019, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea 

reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ; 

i) repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor 

didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor 

art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

j) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic 

titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6), ), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, pe 

criteriul apropierii de domiciliu; 

k) stabilirea personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de personal didactic titular în 

învăţământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu 

condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării; 

l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru personalul 

didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin 

definitivarea în învăţământ şi care a obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile 

naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 

sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori 

pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii; 

m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 

prin concurs naţional, în condiţiile prezentei Metodologii;  

n) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior 

înscrierii la concurs şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular 

prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, 

sesiunea 2019, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 

2019, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, cu păstrarea 

statutului de cadre didactice titulare, în condiţiile prezentei Metodologii;  

o) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, 

precum şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 

21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 

2019; 



p) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza mediei de repartizare de 

minimum 5 (cinci) obținute la concursul național, sesiunea 2019; 

q) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin 

concurs naţional, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursul naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin 

minimum media 7 (şapte) la concursul naţional sesiunea 2019 şi care beneficiază de prelungirea duratei 

contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 

(şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii; 

r) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, 

precum şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 

21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 

2019; 

s) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020, pentru personalul 

didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut media de 

repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 

2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;  

t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în 

baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, în 

condiţiile prezentei Metodologii; 

u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin 

concurs naţional, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursul naţional de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019; 

v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în 

baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, 2016, respectiv 

în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare, sesiunile 

2015, 2014 sau 2013 în condiţiile prezentei Metodologii;  

w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora; 

x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin 

concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti; 

y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, conform 

reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi avize 

suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul 

şcolar 2019-2020, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învăţare-evaluare, 

solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte avizele, atestatele şi documentele 

justificative necesare în perioadele de înscriere şi de verificare a dosarelor/validare a fişelor de înscriere la 

aceste etape conform Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2019 – 2020, denumit în continuare Calendar, după cum urmează:  



a) avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în 

România, precum şi documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, eliberate de 

federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by 

Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ;  

b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de 

religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;  

c) avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea 

catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor”;  

d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului semnat cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

din cadrul seminariilor/liceelor vocaționale teologice şi a posturilor didactice/catedrelor constituite din 

discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;  

e) avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului 

Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unităţile 

de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 

naţională şi din unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, în care se precizează etapa de 

mobilitate pentru care au fost eliberate;  

f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al 

unității de învățământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la 

liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învăţător, în care se precizează etapa de mobilitate 

pentru care a fost eliberat; 

g) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (10) pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special;  

h) avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, în care se 

precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat. 

(3) În mod excepţional, avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular, pot fi prezentate şi în 

timpul şedinţelor de repartizare. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza avizelor 

prevăzute la lit. a)-g) se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor, indiferent de unitatea de 

învățământ menționată în aviz. În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin un aviz pentru același 

post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a 

mediilor/punctajelor.  

(4) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice, completarea normei didactice de 

predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de 

învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post 

didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau 

bilingv, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe de elevi cu deficienţi de vedere, precum şi în unităţi 

de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte 

plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia 

informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), 

de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare 



sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului 

didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi 

didactice/catedre similare, precum şi cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin 

completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei 

Metodologii. 

(5) Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, 

transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în 

interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală 

eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele 

didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă 

studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi 

cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, 

respectiv cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei 

didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii. 

Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii minorităţii se consemnează prin „admis” sau 

„respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor 

practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.  

(6) Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor 

naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă 

determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între 

unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe 

posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin o probă orală 

eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/ 

detaşate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a căror diplomă studii este 

înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română”, precum şi cadrele didactice 

titulare care au efectuat studiile în alte ţări în limba română. Rezultatul probei orale eliminatorii de 

cunoaştere a limbii române se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit 

contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. 

Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.  

(7) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, 

completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată, transferul pentru 

restrângere de activitate sau pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe catedre constituite şi din 

discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecții speciale la clasă 

la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei 

nr. 4, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor pentru care se susţin probe practice prevăzute la alin. (4), 

precum şi a catedrelor de: literatură universală, științe, gândire critică și drepturile copilului, educație 

interculturală, educație pentru cetățenie democratică, studii sociale şi educaţie artistică. Fac excepţie cadrele 

didactice titulare transferate/pretransferate de pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, 

arhitectură şi design, precum şi de pe posturi didactice/catedre similare din învăţământul special care se 

ocupă în baza aceleaşi probe scrise.  

(8) Evaluarea inspecţiei speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzută la alin. (4)-(7), se realizează de 

către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar 

general adjunct/inspector şcolar; membri - câte doi profesori titulari care au dobândit gradul didactic I sau 



II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în 

profilul postului; secretari – 1-7 inspectori şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează 

inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. Rezultatul inspecţiei speciale la clasă/probei practice 

eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (4)-(7), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform 

anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, nota stabilită de comisia de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă. Inspectoratul şcolar 

eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele 

comisiei, în care se consemnează rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă/probele practice/orale. 

În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, 

inspectorul şcolar general poate numi membrii în comisia pentru evaluarea inspecţiei speciale la clasă, 

profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ ori cadre 

didactice din învăţământul universitar. 

(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în 

situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei 

didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se 

consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obțin cel puţin nota 7 (şapte). 

(10) Rezultatele inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului 

promovate de cadrele didactice titulare în etapele de completare a normei didactice de predare-învăţare-

evaluare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unităţi de învăţământ, detaşare 

în interesul învăţământului sau detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile şi în etapele ulterioare 

ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), precum şi pentru 

mobilitățile personalului didactic titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2019-2020. 

Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/ 

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa:  

a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat; 

b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), din învățământul preuniversitar de stat, 

respectiv din învățământul particular, cu respectarea prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, înscrise la examenul național pentru 

obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019;  

c) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului 

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

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

învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante; 

d) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat, în unități de 

învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/ 

pretransfer;  

e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate 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 prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 și 

care au obținut media de repartizare cel puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în 

învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani; 

f) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru 

asistenţă socială şi protecţia copilului. 

(2) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate titularizate 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 prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare și care nu au participat la un concurs național unic de titularizare în 

învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani sau care au participat şi nu au obținut nota/media 

de cel puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în 

ultimii 6 (şase) ani, precum şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular 

autorizate să funcţioneze provizoriu în baza concursului naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat 

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau 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 prin 

ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin 

schimb de posturi în vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învăţământul preuniversitar 

particular.  

(3) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic 

sau agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei 

didactice/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/transferare pentru restrângere de activitate/ 

detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific catedre de educaţie tehnologică 

sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de 

licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile 

şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în vigoare, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condiţiilor de 

pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. 

(1). Cadrele didactice titulare în învăţământul special, cu excepţia profesorilor itineranţi/de sprijin, 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 atât posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de 

numire/transfer/repartizare, cât şi posturi didactice/catedre în concordanţă cu prevederile Centralizatorului. 

Profesorii itineranţi/de sprijin pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 



preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului şi prezentei 

Metodologii.  

(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere în învăţământul 

preuniversitar de stat, organizate în baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele 

didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, 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 prin 

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.  

(5) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate să funcţioneze 

provizoriu în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul 

preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante sau a 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 prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/ 

nedeterminată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere numai învăţământul preuniversitar particular, 

iar în situaţia în care unitatea de învăţământ particular se desființează pot fi detaşate şi în interesul 

învăţământului pentru restrângere nesoluţionată în învăţământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel 

mult 5 (cinci) ani consecutivi. 

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

restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 

253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare/detaşare în interesul învăţământului 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 preuniversitar de stat și particular, în 

condiţiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei 

Metodologii, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la 

examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019. Deciziile de transfer/pretransfer 

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 comunicarea rezultatelor finale ale 

examenului național de definitivare în învățământ. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice 

debutante se vacantează după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de 

definitivare în învățământ. În situația în care cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, 

sesiunea 2019, 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.  



(7) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată a 

personalului didactic titular în mediul rural/transferul personalului didactic titular în mediul 

rural disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare/ 

pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular 

în mediul rural se poate realiza şi în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obținut 

nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în 

baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media 

minimă 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar ori dacă a obținut 

cel puțin nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat 

după ce a dobândit titularizarea în mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la 

proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de 

stat. 

(8) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi încadrare a personalului 

didactic titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar până la 31 august 2012 cu o vechime mai 

mare de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au 

dobândit definitivarea în învăţământ, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă 

nedeterminată, în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne 

încadrate pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, pe posturile didactice/catedrele pe 

care au fost titulare. 

(9) Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică 

angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la 

solicitarea cadrului didactic, ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, prin 

demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56, art. 61 lit. d) şi art. 81 din Legea nr. 

53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare sau ca efect al 

aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 6 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.  

 


