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Capitolul XII 

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

perioadă determinată cu personal didactic calificat şi în regim de plata cu ora 

 

Secţiunea I 

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

perioadă determinată de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019 şi de candidaţi în baza 

rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare  

2018, 2017,  2016, 2015, 2014 sau 2013 

 

Art. 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual 

de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapele anterioare 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 Inspectoratul şcolar întocmeşte lista candidaţilor din judeţ/municipiul Bucureşti rămaşi nerepartizaţi 

după concurs.  

Art. 89 (1) Candidaţii care au susţinut în cadrul concursului naţional, sesiunea 2019, la nivelul 

judeţului/municipiului Bucureşti, atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi 

proba scrisă, precum şi candidaţii care au susţinut proba scrisă la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, 

iar proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului în alte judeţe se ierarhizează pe listă 

unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, până la minimum media 5 (cinci), conform art. 

62 alin. (9), cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii.  

(2) Candidaţii, care au susţinut concursul, atât proba scrisă, cât şi proba practică sau inspecţia specială la 

clasă în profilul postului în alte judeţe, depun, la inspectoratul şcolar unde doresc să fie repartizaţi, în 

perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoţită de copii ale actelor de studii şi grade didactice, 

autentificate de unul dintre secretarii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare 

a concursului. La inspectoratele şcolare se înregistrează şi cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin 

media de repartizare 5 (cinci) la concursurile de titularizare din 2018, 2017, 2016 (minimum 5 atât la proba 

scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), respectiv cel puţin media de repartizare 7 (șapte) la 

concursurile de titularizare din 2015, 2014, 2013 şi care solicită repartizarea pe perioadă determinată în 

baza acestor rezultate. Pot fi  repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de 

titularizare din 2018-2013 candidaţii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau 

care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în 

specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).  

(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), 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.  

(4) După perioada de validare/revalidare a fișelor, candidaţii care au validat/revalidat fişele de înscriere pot 

susţine, în perioada prevăzută de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv 

calificative „admis”, „respins”, conform prevederilor art. 65. 

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

personalului didactic titular în baza mediei, pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul municipiului 

Bucureşti, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează în şedinţă de repartizare, 

organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada 

prevăzută de Calendar, în ordine, astfel:  

a) cadre didactice care solicită continuitate prin detașare la cerere sau detaşare la cerere prin concurs;  

b) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul naţional din sesiunea 2019, conform 

art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul 

judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi 

proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul 

postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei 

Metodologii,  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;  

c) cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific; 

d)  candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată în anul şcolar 2019-2020;  

e) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin 

media 7 (şapte), în profilul postului solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de repartizare;  

f) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2019, conform 

art. 62 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul 

judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi 

proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul 

postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei 

Metodologii.; 

g) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2019, cu media de repartizare 

minimum 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât inspecţiile 

speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii; 

h) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin 

media 5 (cinci), în profilul postului solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de repartizare;  

i) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2019, care au susţinut proba scrisă în 

profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea 

descrescătoare a mediilor;  



j) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2018 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin nota 

5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în 

profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare; 

k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 

2019 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), în ordinea descrescătoare a 

mediilor de repartizare; 

l) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 

2018 şi/sau 2017 şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de repartizare;  

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

naţional din sesiunea 2019 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), ierarhizaţi pe o 

listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) 

în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, 

posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

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

de titularizare din 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua 

specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în 

specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

o) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2016 (minimum 

5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte 

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

concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a 

mediilor;  

p) candidați care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2015, 2014 

sau 2013 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 

(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului 

didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de 

repartizare.  

q) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, 

sesiunea 2016 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au 

mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba 

scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), 

în ordinea descrescătoare a mediilor; 

r) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin media 

5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2016 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică 

sau inspecţia la clasă), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care 

solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, 

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

s) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, 

sesiunile 2015, 2014 sau 2013, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu 

au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea 



postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 

notelor/mediilor; 

t) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 

(şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2015, 2014 sau 2013 care nu au mai participat ulterior la alte 

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

concursuri de titularizare, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, 

care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie 

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

elevilor;   

u) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, 

în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.  

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

conform alin. (1) 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) Absolvenţii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani pe a căror diplomă de 

absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă direcţia de studiu în a 

doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează 

următoarelor specializări cuprinse în Centralizator: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ 

primar)-O limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; 

„Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică” şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi 

absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei 

Metodologii. 

(4) La note/medii egale departajarea se face conform art. 63.  

Art. 91 Candidaţii care nu participă la şedinţele 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 de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.  

Art. 92 În cadrul şedinţei de repartizare, 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 de 

repartizare, 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, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu 

documente. 

 



Secţiunea a II-a 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora 

 

Art. 94 (1) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din 

unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care 

beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu 

ora, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, 

precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi salarizat prin plata cu ora în condiţiile Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor 

metodologice aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare 

şi a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de 

conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4827/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul 

didactic de conducere, de îndrumare şi control se realizează numai pentru orele care depășesc limita 

maximă de ore pentru obligaţia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligației 

didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile 

conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului 

didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de 

îndrumare şi control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele 

rămase neocupate, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de 

predare-învățare-evaluare și de instruire practică, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit 

prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea în 

regim de plata cu ora a personalului de conducere şi a personalului de îndrumare şi control din cadrul 

inspectoratelor şcolare se realizează cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 

(4) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, cu 

personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ 

atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora 

personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, la solicitarea, în scris, a acestuia şi 

comunică situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.  Personalul didactic titular 

căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu 

ora cu directorul unităţii de învăţământ. 

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

personalului didactic de predare titular 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 de predare titular în altă unitate de învăţământ, specialiștilor consacraţi în domeniul de 

specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic 
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pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.   

(6) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul 

şcolar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de 

învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalul angajat în alte 

domenii de activitate şi personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata 

cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.  

(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, 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, 

conform prezentei Metodologii; 

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 

90;  

d) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2019 şi candidaţi repartizaţi în baza 

rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013 în etapele 

anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 

90; 

e) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas 

neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);  

f) 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, selectaţi în 

baza criteriilor stabilite la alin. (8);  

g) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu 

depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

h) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani 

vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

i) personalul didactic calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin 

definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8). 

(8) Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. e)-i) se aplică, în ordine următoarele 

criterii: 

a) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 

b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar 

anterior; 

c) rezultatul obţinut la interviu; 

d) gradul didactic; 

e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic; 

f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de 

bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare 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 de predare 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, a condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 

alin. (2)-(6), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor 

metodologice aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4827/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate 

al curriculei şcolare, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate şi cadrele didactice 

pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-

ului vitae şi susţinerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu 

directorul unităţii de învăţământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plata cu ora, 

se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în ordine mai întâi 

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

învăţământ şi apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu 

contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ, iar situaţia se comunică 

inspectoratului şcolar.  

(2) Personalul didactic de predare titular şi cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei 

şcolare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic pensionat, care solicită, 

în scris, încadrarea în regim de plata cu ora susţin interviul în faţa unei comisii constituite la nivelul unităţii 

de învăţământ. În vederea susținerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii 

specifice de specialitate şi de didactica specialităţii. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările 

conținute de acesta. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 

(cinci). Rezultatele interviului se comunică inspectoratului şcolar. 

(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se 

repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum 

urmează:  

a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de 

predare-învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe 

perioadă determinată cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, în vederea completării 

normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);  

b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform 

art. 90;  

c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de 

învăţământ pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim 

de plata cu ora. 

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emit începând 

cu data de la care au fost repartizați.  
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