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Nr. _______/05.01.2022 
 

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNCADRAREA TITULARILOR ȘI DECLARAREA 
POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE 

ŞI INCOMPLETE 
 
 

Noțiuni generale 
 

Prin unități de învățământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică, unitățile de învățământ conexe și 
unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare cu personalitate juridică la data 
de1 septembrie 2022, care se organizează și funcționează conform prevederilor art. 
19, 28, 42, 44, 45, 47, 61, 99 alin. (2)-(7) și 100 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

  
Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: comună, oraş sau 

municipiu. 
  
Prin personal didactic de predare/cadre didactice, în sensul prezentei 

Metodologii, se înțelege: personalul didactic de predare din unitățile de învățământ, 
personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, profesorii metodiști și 
personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul didactic de 
conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare care desfășoară activități 
de predare în unități de învățământ, personalul didactic de predare titular care 
beneficiază de pensie de invaliditate și 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 și completările ulterioare. 

 
 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. 93. 
Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 
disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de 
învățământ de către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. 
Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 
administrație. Angajatorul este unitatea de învățământ. Art. 96 alin. (8): Hotărârile 
consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți, mai puțin 
cele prevăzute la art. 93. Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul 
din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere, 
acordarea gradației de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, 
aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de 
administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.) 

 
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. Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învățământ 
preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe 
post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general, dispoziții de 
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repartizare - emise de Ministerul Educației, inspectorate școlare, comisii naționale de 
repartizare și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Cadrele 
didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca 
urmare a echivalării titlului științific de doctor sunt cadre didactice cu drept de practică 
în învățământul preuniversitar.    
 
Pregătirea psihopedagogică: 
-   la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar, absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal și universitar au 
obligația să facă dovada finalizării pregătirii psihopedagogice 
-   pentru absolvenții studiilor universitare, finalizarea pregătirii psihopedagogice 
presupune obținerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de 
departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate 
cu profil psihopedagogic și obținerea „Certificatului de absolvire a programelor de 
formare psihopedagogică” sau finalizarea cu diplomă a unui program universitar de 
master didactic organizat conform Metodologiei pentru înființarea și organizarea 
programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării 
nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare. 
- pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările educator-
puericultor, educatoare sau învăţător, ai colegiului universitar de institutori sau ai 
ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învățământului 
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 învățământ superior acreditate în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 3850/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
-  absolvenţii cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe ai învățământului 
postliceal/terţiar nonuniversitar/ai şcolilor de maiştri/ai şcolilor de antrenori au obligaţia 
de a efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de 
învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a Normelor 
metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire 
psihopedagogică şi metodică a maiștrilor instructori absolvenţi de şcoli 
postliceale/colegii din învățământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi 
a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori 
colegii de învățământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de 
sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică. 
- absolvenții cu diplomă ai învățământului superior, care solicită încadrarea în 
învățământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, profesional, în palatele şi 
cluburile copiilor, în cluburile sportive școlare sau pe catedre de pregătire/instruire 
practică, trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii 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.  
- absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, precum şi 
absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care 
solicită încadrarea în învățământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele 
de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate a personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar, dovada deţinerii a minimum 60 de credite 
transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele 
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pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil 
psihopedagogic sau finalizarea cu diplomă a unui program de master didactic 
organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației şi cercetării 
nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.  
- absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, absolvenţii cu 
diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master, precum şi absolvenții cu 
diplomă ai ciclului I de studii universitare care fac dovada finalizării cu diplomă a unui 
program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul 
ministrului educației şi cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare pot fi încadrați 
în învățământul preuniversitar la orice nivel de învăţământ. 
- Prin excepție de la prevederile anterioare, absolvenții cu diplomă ai învățământului 
universitar de lungă sau scurtă durată, care au efectuat pregătirea psihopedagogică 
până în anul 2009 şi nu au dobândit definitivarea în învățământ, pot face dovada 
absolvirii complete a programului de pregătire psihopedagogică prin foaia 
matricolă/anexa la diplomă, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor 
psihopedagogice şi metodice ori prin certificat de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică. 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, după caz, dacă prin foaia 
matricolă/anexa la diplomă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, 
pedagogie, metodica/didactica predării specialității şi practică pedagogică aferentă 
specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diplomă. 
- 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. Pentru absolvenţii care au finalizat cu diplomă studiile în alte state şi au 
efectuat pe parcursul studiilor pregătirea psihopedagogică şi cărora li se recunosc în 
România studiile efectuate în statele respective, li se consideră implicit recunoscută şi 
pregătirea psihopedagogică. Absolvenţii pentru care nu este posibilă recunoașterea 
pregătirii psihopedagogice efectuate în alte state au obligaţia ca, în termen de cel mult 
2 (doi) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui 
departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu 
profil psihopedagogic din cadrul unei instituţii/unităţi de învățământ acreditate, în 
vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul şi 
obţinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică” sau 
să urmeze un program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate 
prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare. 
- absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal și universitar care nu îndeplinesc 
condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute mai înainte și care nu au dobândit 
definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific 
de doctor, se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei. 
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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 învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei 
educaționale;  
b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în ordine, a personalului didactic de 
predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi publicate 
pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);  
c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular 
în două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări şi 
completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a 
personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învățământ în care 
este titular/consorțiului şcolar sau în unităţi de învățământ din aceeaşi localitate, 
urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru 
cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor 
de învățământ sau în unităţi de învățământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate 
constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră;  
d) soluţionarea cererilor de transfer, la nivelul unităţilor de învățământ, ale cadrelor 
didactice titulare detaşate în interesul învățământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate;  
e) constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare 
pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două 
sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, urmată de 
completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor 
de învățământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă 
didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;  
f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condiţiile legale de 
pensionare la data de 1 septembrie 2022 şi a personalului didactic de predare titular 
din învățământul 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 2022-2023, 
conform prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările ulterioare; 
g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea 
acestora în vederea ocupării cu personal didactic de predare;  
h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a 
cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice 
debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), urmată de transferarea personalului 
didactic de predare 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 2022, 
disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin 
desfiinţarea unor unităţi de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice 
de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului 
București, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de 
predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul 
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consorțiului şcolar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe 
post/catedră;  
i) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în 
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, dacă 
postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2022, pentru cadrele didactice 
calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul 
național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, şi au promovat 
concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare 
minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);  
j) pretransferul consimţit între unităţile de învățământ sau la cerere, după caz, pentru 
apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare 
titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise 
la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, urmat 
de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă 
pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă 
didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau 
prin schimb de posturi;  
k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, 
pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învățământ şi a obţinut 
nota/media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la 
concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 
2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condiţiile 
prezentei Metodologii;  
l) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă 
nedeterminată, în baza notei la proba scrisă sau a mediei de repartizare minimum 7 
(șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, obţinute de candidaţi la concursul naţional, 
sesiunea 2022, în condiţiile prezentei Metodologii;  
m) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul 
preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2022, cu păstrarea 
statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 
21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în 
învățământ, sesiunea 2022, și au obținut nota la proba scrisă sau media de repartizare 
minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, în cadrul concursului național, 
sesiunea 2022, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, 
în condițiile prezentei Metodologii;  
n) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de 
personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar şi se reîncadrează 
în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2022-2023, cu condiția suspendării 
pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările ulterioare;  
o) detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în 
învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 
21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în 
învățământ, sesiunea 2022;  
p) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza 
rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2022, în condiţiile prezentei 
Metodologii;  
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q) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru 
angajare pe perioadă determinată în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 
(şapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursul naţional, sesiunea 
2022, în ordinea descrescătoare a notelor sau mediilor de repartizare, având prioritate 
candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în 
anul şcolar 2022-2023 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform 
art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, 
respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru 
învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;  
r) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în 
învățământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 
21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în 
învățământ, sesiunea 2022;  
s) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, 
pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, care a obţinut nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), 
conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 
2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori 
pentru învățământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;  
t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru 
angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza notei sau mediei de 
repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la 
concursul naţional, sesiunea 2022;  
u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru 
angajare pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 
(șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 
2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016, respectiv în baza notei/mediei de repartizare 
minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile 
naţionale, sesiunile 2021, 2020 sau 2019, în condiţiile prezentei Metodologii;  
v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal 
didactic de predare calificat prin plata cu ora;  
w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin 
concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;  
x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul 
anului şcolar, în condițiile prezentei Metodologii.  
 
 
Avize și atestate 
 
 Începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, 
inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și 
de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape conform 
Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, denumit în continuare Calendar, avizele, 
atestatele și documentele justificative necesare, după cum urmează: 
- 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 învățământul alternativ;  

http://www.edu.ro/


 

  
 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucureşti 
 Tel:    +40 (0)21 405 57 06/ Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro  
Pagina 7 din 18 

P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 
Tel:  +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148 

www.isjhr.eduhr.ro  / www.tanfelugyeloseghr.ro 
e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro 

 

 
 

- 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;  
- avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza 
Protocolului semnat cu Ministerul Educației, 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;  
- 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 educator-puericultor, educatoare sau 
învăţător, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa nr. 2 la Regulamentul-
cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
4812/2020, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;  
- documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (17) 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul 
special;  
- 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; 
- documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul 
Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină 
personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de 
învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate; 
 
Proba practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat  

  
Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită 
întregirea/completarea normei didactice de predare, transferul pentru restrângere de 
activitate, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, 
ori prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la 
cerere prin concurs specific pe un post didactic/ o catedră în unități de învățământ 
având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe 
de hipoacuzici și surzi, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și în unități 
de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta 
actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și 
design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de 
informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire 
practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din 
cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în 
profilul postului didactic solicitat. Fac excepție: 

a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cele care solicită 
modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre 
similare; 

b) cadrele didactice încadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, 
arhitectură și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită 
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întregirea/completarea normei didactice de predare sau 
transferul/pretransferul/detașarea/ modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură 
și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, catedre care se ocupă 
în baza aceleiași probe scrise;  

c) cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin 
completarea normei didactice de predare sau prin detașare la cerere, conform 
prezentei Metodologii. 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind 
adunările publice de către autoritățile de resort, nu se susțin probe practice. 
 
Proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii de predare 
  

 Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre, precum și cadrele didactice care solicită completarea normei didactice 
de predare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimțit între 
unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, sau prin schimb de posturi, detașarea 
în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific pe posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților 
naționale susțin o probă orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se 
facă predarea.  
Fac excepție cadrele didactice titulare/debutante angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au 
finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care 
urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba minorității în care 
urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de 
continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin 
detașare la cerere, conform prezentei Metodologii. 

 Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre, precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte state sau 
în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei 
didactice de predare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru 
restrângere de activitate, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ sau la 
cerere, după caz, ori prin schimb de posturi, detașarea în interesul învățământului sau 
detașarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre 
vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin proba orală de 
cunoaștere a limbii române.  
Fac excepție cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cadrele didactice 
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea 
repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, 
cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba 
română” sau „Limba și literatura română”, precum și cadrele didactice care au efectuat 
studiile în alte țări în limba română.  
 Probele orale se evaluează prin calificative „Admis/Respins”. . La aceste probe 
nu se admit contestații în cadrul etapelor de întregire/completare a normei didactice 
de predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/detașare în interesul învățământului/detașare la cerere prin concurs specific, 
nota/calificativul stabilite de comisie rămânând definitivă. Inspectoratul școlar 
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eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul școlar 
general și de președintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obținute.  
 
Inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate  

Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită 
întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, 
transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimțit între unitățile de 
învățământ sau la cerere, după caz ori prin schimb de posturi pe catedre constituite și 
din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susțin 
inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul 
de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 5, cu excepția posturilor 
didactice/catedrelor pentru care se susțin probe practice prevăzute la alin. (6). Fac 
excepție: 

a) cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de 
predare sau transferul/pretransferul, modificarea repartizării prin schimb de 
posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare sau pe posturi 
didactice/catedre care se ocupă în baza aceleiași probe scrise; 

b) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de 
numire/transfer/repartizare disciplina limba și literatura română sau o limbă 
modernă/maternă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare 
sau transferul/pretransferul pe catedre în structura cărora intră disciplina literatura 
universală; 

c) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de 
numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele fizică, chimie sau biologie care 
solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul 
pe catedre în structura cărora intră disciplina științe; 

d) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de 
numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele gândire critică, educație 
interculturală, educație pentru cetățenie democratică, care solicită 
întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe 
catedre în structura cărora intră una dintre disciplinele: gândire critică, educație 
interculturală, educație pentru cetățenie democratică; 

e) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de 
numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele educație muzicală, educație plastică, 
educație vizuală sau discipline specifice învățământului de artă din domeniile arte 
vizuale, muzică, teatru, coregrafie sau arhitectură, care solicită întregirea/completarea 
normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre în structura cărora 
intră disciplina educație artistică. 

La aceste probe nu se admit contestații în cadrul etapelor de 
întregire/completare a normei didactice de predare/transfer/pretransfer/modificarea 
repartizării prin schimb de posturi/detașare în interesul învățământului/detașare la 
cerere prin concurs specific, nota/calificativul stabilite de comisie rămânând definitivă. 
Inspectoratul școlar eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de 
inspectorul școlar general și de președintele comisiei, în care se consemnează 
rezultatele. 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind 
adunările publice de către autoritățile de resort, nu se susțin inspecții speciale la clasă. 
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- În această perioadă se desfășoară concomitent cu încadrarea titularilor 
următoarele    etape de mișcare, pentru care anexăm precizări separate: 

- Realizarea listei cadrelor didactice care îndeplinesc, începând cu 1 septembrie 
20221, condițiile legale de pensionare – pentru aceste cadre didactice nu se 
constituie normă didactică de predare-învățare. 

- Realizarea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează 
pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, 
în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, conform prevederilor art. 
284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. - 
pentru aceste cadre didactice se constituie normă didactică de predare-
învățare. 

- Soluționarea cererilor cadrelor didactice care solicită menținerea ca titular - 
pentru aceste cadre didactice se constituie normă didactică de predare-învățare 
dacă se aprobă cererea, dacă nu se aprobă cererea intră în prima categorie și 
se pensionează obligatoriu la sfârșitul anului școlar. 

- Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-
evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular.  

- Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-
evaluare la nivelul unităților de învățământ sau în unităţi de învăţământ din 
aceeaşi localitate a personalului didactic titular. 

- Soluționarea cererilor pentru completarea normei didactice de predare pe 
perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 
alin. (4) și (6) la nivelul unității/unităților de învățământ sau în unități de 
învățământ din aceeași localitate, cărora li se poate constitui cel puțin o 
jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră  

- Soluționarea cererilor pentru întregirea normei didactice de predare pentru 
cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două 
sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, 
respectiv completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la 
nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice 
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui 
cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de 
repartizare pe post/catedră.  

- Stabilirea cadrelor didactice titulare care se află în situația de restrângere de 
activitate. 

Încadrarea titularilor 

1. Constituirea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învăţământ 
preuniversitar se realizează, cu încadrarea în numărul maxim de norme/posturi 
aprobat la nivelul inspectoratului şcolar, conform planurilor-cadru de învăţământ 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei valabile pentru încadrarea 

http://www.edu.ro/


 

  
 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucureşti 
 Tel:    +40 (0)21 405 57 06/ Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro  
Pagina 12 din 18 

P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 
Tel:  +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148 

www.isjhr.eduhr.ro  / www.tanfelugyeloseghr.ro 
e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro 

 

 
 

personalului didactic de predare, potrivit anexei nr. 20, precizărilor transmise de 
Ministerul Educaţiei, pe baza prevederilor legale privind constituirea 
formaţiunilor de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de 
învăţământ, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a 
operatorilor economici, precum şi după operarea modificărilor în proiectul 
planului de şcolarizare de către consiliul de administrație al inspectoratului 
școlar, potrivit Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreşcolari, 
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei nr. 5511/2021, în concordanță cu norma didactică de predare stabilită 
conform prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

2. Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică şi de evaluare 
curentă a preșcolarilor şi a elevilor în clasă, a personalului didactic din unitățile 
de învățământ, se constituie în baza documentului de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră, şi cuprinde ore prevăzute în 
planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare 
specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele absolvite.  

3. Prin excepție, dacă norma didactică de predare-învățare-evaluare a 
cadrelor didactice titulare din învățământul gimnazial nu se poate constitui 
conform prevederilor precedente, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de 
la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 din ore de la 
disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
Aceste prevederi se aplică și cadrelor didactice angajate pe termen determinat. 

4. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-
învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare se poate constitui din 1/2 din ore 
de la specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din ore de la 
disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
Aceste prevederi se aplică și cadrelor didactice angajate pe termen determinat. 

5. Cererile privind reducerea normei didactice de predare de către 
personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de 
ani şi cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) şi 
(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun, de 
regulă, la unităţile de învăţământ, în perioada constituirii normei didactice de 
predare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 30 
august-5 septembrie 2022 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea 
etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023. 

6. Catedrele de limbi moderne din învățământul primar se atribuie astfel:  
a) profesorilor titulari care îndeplinesc condițiile de studii, conform documentului 

de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;  
b) profesorilor titulari care au specializări în profilul catedrei, în concordanță cu 

Centralizatorul;  
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c) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la grupa 
sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin 
diploma de studii ori prin certificatul de competență;  

d) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la altă 
grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul 
de competență, în regim de plata cu ora.  

7. Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor 
itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog școlar, de 
profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză, care nu au specializări în 
concordanță cu Centralizatorul, au obligația de a urma studii universitare, 
programe de conversie profesională sau studii postuniversitare cu durata de cel 
puțin un an și jumătate sau cu dobândire a 90 de credite transferabile, aprobate 
de Ministerul Educației și Cercetării - studii aprofundate, studii academice 
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în 
psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de 
masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu 
Centralizatorul pentru învățământ special.  

8. Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor 
itinerant/de sprijin care, până la data soluționării restrângerilor de activitate 
conform Calendarului, nu fac dovada finalizării cu diplomă a programelor de 
studii prevăzute la alin. (7), intră în restrângere de activitate fiind transferate pe 
posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul. În 
situația în care, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, posturile 
didactice ale acestora nu se ocupă cu personal didactic de predare calificat, 
conform Centralizatorului, cadrele didactice respective rămân, cu acordul 
acestora, încadrate prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere 
nesoluționată pe posturile respective. În etapele de mobilitate a personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar, cadrele didactice titulare în 
învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care nu fac 
dovada finalizării cu diplomă a programelor de studii prevăzute la alin. (7) pot 
ocupa numai posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu 
Centralizatorul. În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, 
cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de 
rezervarea postului didactic /catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) și (2) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrate, 
la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt 
titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o 
normă didactică de predare, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită 
potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  

9. În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele 
didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea 
postului didactic /catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) și (2) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, 
în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, 
până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă 
didactică de predare, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit 
prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Numărul de ore/săptămână pe care pot fi încadrare în 
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regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care îndeplinesc funcții de 
conducere în unități de învățământ sau funcții de conducere, îndrumare și 
control în inspectoratele școlare, conform prevederilor art. 3 alin. (10) din 
Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a 
planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de 
învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin ordinul 
ministrului educației naționale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare, se 
stabilește de consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Încadrarea în 
regim de plata cu ora a personalului de conducere, de îndrumare și control din 
cadrul inspectoratelor școlare se realizează cu avizul consiliului de administratei 
al inspectoratului școlar. 

10. Constituirea posturilor didactice/catedrelor și încadrarea cadrelor 
didactice pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar se 
realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activității didactice 
de predare la aceleași clase sau grupe de elevi. Continuitatea activității 
didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca 
urmare a reducerii de activitate, a participării cadrului didactic la etapele de 
mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în situația 
rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a 
contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situații speciale 
aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ. 

11. La nivelul unităților de învățământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe 
de elevi/preșcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a 
directorului unității de învățământ, în baza documentelor de 
numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor legale şi a principiului 
privind continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe 
de elevi/preșcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu 
personal didactic în consiliul profesoral al unității de învățământ şi aprobarea 
acestuia de către consiliul de administrație al unității de învățământ.  

12. Repartizarea cadrelor didactice la structurile unității de învățământ cu 
personalitate juridică se face prin decizie a directorului unității de învățământ, 
după discutarea și analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic de 
predare în consiliul profesoral al unității de învățământ, în baza hotărârii 
consiliului de administrație al unității de învățământ.  

13. În situația în care un post didactic/o catedră rămâne neocupat(ă) într-o structură 
sau în unitatea de învățământ cu personalitate juridică, după aplicarea 
principiului continuității activității didactice de predare la aceleași clase sau 
grupe de elevi, este solicitat(ă) de două sau mai multe cadre didactice titulare 
de aceeași specialitate, pentru departajare se aplică criteriile şi punctajele 
pentru evaluarea personalului didactic prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul 
evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile soci 
umanitare în baza documentelor justificative. Aceste proceduri pot fi reluate, la 
solicitarea cadrelor didactice, după derularea etapelor de pretransfer consimțit 
între unitățile de învățământ, detașare în interesul învățământului sau detașare 
la cerere, în situația în care după aceste etape se eliberează un post didactic/o 
catedră dintr-o structură sau din unitatea de învățământ cu personalitate 
juridică.  

14. După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează după aceeaşi 
procedură, cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 
septembrie 2012, ca urmare a participării la un concurs naţional, pe posturi 
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didactice de predare/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioadă 
nedeterminată, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi de la data 
angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă 
nedeterminată până la data de 31 august 2022 nu acumulează o vechime 
efectivă la catedră mai mare de 6 ani, fără a se lua în considerare perioadele 
de suspendare a contractului individual de muncă pe durata concediului pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, conform prevederilor legale în vigoare, precum 
şi cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ 
repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare4 , sesiunile 2016, 2017 sau 2018, cărora li se poate 
asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de 
repartizare pe post/catedră. 

15. Cadrelor didactice titulare aflate în situațiile prevăzute la art. 255, art. 268 alin. 
(1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
cadrelor didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate, precum și 
cadrelor didactice titulare detașate, li se rezervă posturile didactice/catedrele. 
De același drept beneficiază şi cadrele didactice titulare desemnate de 
federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la 
procesul de monitorizare şi evaluare a calității sistemului de învățământ, 
aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării științifice. 

16. Cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru 
nesoluționarea restrângerii de activitate rămân în evidența unităților de 
învățământ de la care au fost detașate. 

17. Se stabilesc cadrele didactice titulare pentru care este necesară completarea 
normei didactice de predare la nivelul inspectoratului, respectiv cadrele 
didactice care intră în restrângere de activitate. 

18. După asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare și a 
celor debutante în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform 
art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare și prezentei Metodologii, după soluționarea întregirilor și completărilor 
de normă didactică de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor 
școlare, conform art. 24-26 și după soluționarea cererilor transfer în 
unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 27 alin. (1) și (2), se încadrează 
după aceleași proceduri cadrele didactice angajate cu contract individual 
de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de 
repartizare pe posturi didactice/catedre. 

19. Proiectul de încadrare, întocmit de director, analizat în consiliul 
profesoral, este aprobat de consiliul de administrație al unității de 
învățământ, care totodată stabilește lista posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate complete şi incomplete. 

Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi 
incomplete 

1. Proiectul de încadrare, întocmit de director cu respectarea Normelor 
metodologice aprobate prin ordinul ministrului educației naționale nr. 
4165/2018, cu modificările ulterioare, este analizat în consiliul profesoral și 
aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ. Totodată, 
conducerile unităților de învățământ transmit inspectoratelor școlare lista 
posturilor didactice/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza 
procedurilor și machetelor stabilite la nivelul inspectoratelor școlare.  
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2. Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 
complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de 
predare cadrelor didactice titulare în baza documentelor de 
numire/transfer/repartizare, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, după 
încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), după 
soluționarea întregirilor și completărilor de normă didactică de predare la nivelul 
unităților de învățământ/consorțiilor școlare, conform  art. 24, 25 și 26, după 
emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 
27 alin. (1) și (2), după încadrarea și soluționarea cererilor de întregire și de 
completare a normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate cu 
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, 
conform art. 28, precum și după menținerea în activitate a personalul didactic 
de predare din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul 
științific de doctor, ca titular, în funcția didactică, la cerere, conform art. 29. 

3. Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract 
individual de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică 
precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă 
nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an școlar”. În structura 
catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru 
dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale 
de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, 
decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la 
clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă. În structura catedrelor vacante 
pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pot 
fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale. 

4. Catedrele vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă 
pe perioadă nedeterminată, pentru concursul național, se pot constitui din ore 
existente în 1-2 unități de învățământ de pe raza aceleiași localități urbane sau 
rurale ori din localități apropiate existente în același regim de mediu. 

5. În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, grupuri școlare, 
unități de învățământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele 
vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător 
unității de învățământ şi postului didactic. În mod excepțional, pentru 
soluționarea restrângerilor de activitate, în unitățile de învățământ cu mai multe 
niveluri de învățământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, 
clasele V-VIII. 

6. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanță 
cu Centralizatorul. 

7. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicită pensionare 
anticipată sau pensionare anticipată parţială se publică numai pentru angajare 
pe perioadă determinată. 

8. La nivelul unităților de învățământ, consiliul de administrație şi directorul unității 
de învățământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, 
de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor 
complete şi incomplete, rămase neocupate. Nepublicarea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, precum și 
publicarea incorectă a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 
atrage după sine sancționarea directorului şi a membrilor consiliului de 
administrație al unității de învățământ. 
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9. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate corectează în 
colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate, precum și condițiile specifice de ocupare 
a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de 
învățământ. 

10. Directorii unităților de învățământ și secretarii comisiei județene/a municipiului 
București de mobilitate au obligația de a reactualiza lista posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, după fiecare 
etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar, conform Calendarului.  

11. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită 
atestate şi avize suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic 
din învățământul preuniversitar, solicitanții trebuie să prezinte avizele, 
atestatele și documentele justificative necesare în perioadele de înscriere la 
aceste etape conform Calendarului. 

 
Calendarul privind încadrarea titularilor și declararea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete 

 
 
Până la 21 ianuarie 2022 
 

Elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar 
următor. 

Constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de 
învățământ/consorțiilor școlare; 

Încadrarea personalului didactic titular, urmată, în ordine, de încadrarea 
cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin.(4) lit. a) și alin. (6) din 
Metodologie și de încadrarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe 
post/catedră; 

 
22 ianuarie – 31 ianuarie 2022 
 
 Întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare 
titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe 
specializări și completarea normei didactice de predare pe perioadă 
nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul 
unității/unităților de învățământ în care este titular sau în unități de învățământ 
din aceeași localitate. Revenim cu precizări. 
 
 Completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru 
cadrele didactice debutante la nivelul unității/unităților de învățământ sau în unități 
de învățământ din aceeași localitate, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate 
de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare 
pe post/catedră. Revenim cu precizări. 
 
 Constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de 
predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai 
multe specializări și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de 
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principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei 
didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităților de învățământ în 
care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică 
de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră. Revenim cu precizări. 

 
Constituirea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul 

unităților de învățământ, discutarea în consiliul profesoral, aprobarea în consiliul de 
administrație și transmiterea la inspectoratul școlar, după cum urmează: 

- Nivel preșcolar – 1 februarie 2022 
- Nivel primar – 1 februarie 2022 
- Nivel gimnazial și liceal – 4 februarie 2022 

 
 
 
21 ianuarie 2022 – 28 ianuarie 2022 
  

Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, 
afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului 
școlar; 

Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind 
adunările publice de către autoritățile de resort, se susțin doar probe practice/orale 
evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe 
la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și 
desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. 
 
 
1 – 18 februarie 2022, la sediul inspectoratului, pe baza unei programări 
ulterioare 
 

Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi 
didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar. 

 
 

 

Inspector școlar general, 
Demeter Levente 

Inspector școlar general adjunct, 
Glodeanu Cristinel-Fănel  

Președintele comisiei de mobilitate 
  
 
  

Inspectori școlari pentru  
managementul resurselor umane 

Adorjan Attila-József                 Waczel Ferenc 
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