
Ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învăţământul

preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învă ământulț

preuniversitar în anul colar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013, cuș

modificările i completările ulterioareș

Art. 94 (1) După încheierea contractelor individuale de muncă cu personalul didactic
repartizat  conform  prezentei  Metodologii,  directorul  unităţii  de  învăţământ  atribuie,  prin
decizie,  posturile  didactice/  catedrele/  orele  rămase  neocupate  în  regim  de  plata  cu  ora
cadrelor  didactice  titulare  în  unitatea  de  învăţământ,  la  solicitarea  acestora  şi  comunică
situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. 

(2) După atribuirea posturilor didactice/ catedrelor/ orelor rămase neocupate în regim
de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de
învăţământ în care mai rămân posturi didactice/ catedre/ ore neocupate acordă avizul pentru
încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui
interviu,  în  perioada prevăzută  în  Calendar, personalului  didactic  titular  în  altă  unitate  de
învăţământ,  specialiştilor  consacraţi  în  domeniul  de  specialitate  al  curriculei  şcolare,
personalului  angajat  în  alte  domenii  de  activitate,  personalului  didactic  pensionat  cu
respectarea condiţiilor de studii,  avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate. 

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

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

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

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

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

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

e) candida i repartiza i  după concursul din sesiunea 2014, care nu s-au prezentat laț ț
posturi didactice/ catedre i care solicită o nouă repartizare; ș

f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas
neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului; 

g) specialişti  consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal
calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu
ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului; 

h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel
mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului; 



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

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora, repartizat
prin  decizia  inspectorului  şcolar  general,  se  realizează  de  către  directorul  unităţii  de
învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.

 (2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/ catedre, în regim de
plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/ catedră
în  timpul  anului  şcolar,  cu  respectarea  prevederilor  Centralizatorului  şi  a  prevederilor
prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în
regim de plata cu ora, de regulă, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi
educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă. În cazuri excepţionale, pentru
disciplinele deficitare în personal didactic calificat,  consiliul  de administraţie al unităţii  de
învăţământ poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora,
pentru cadrele didactice titulare. 

Art. 96 (1) Posturile didactice/ catedrele/ orele vacante/ rezervate rămase neocupate
după încadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat în regim de plata cu ora, se
atribuie  în  regim  de  plata  cu  ora,  prin  decizie  a  directorului  unităţii  de  învăţământ,
personalului  didactic  angajat  cu  contract  individual  de  muncă pe  perioadă  determinată  în
unitatea de învăţământ şi situaţia se comunică la inspectoratul şcolar. 

Graficul  de  repartizare  a  posturilor  didactice/catedrelor  rămase
vacante/rezervate în regim de plata cu ora: 

a)  depunerea  dosarelor  pentru  încadrare  în  regim  de  plată  cu  ora  la  unită ile  deț
învă ământ i la inspectoratele colare; ț ș ș

Perioada: 1-2 septembrie 2014 

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic
titular  la  nivelul  unită ilor  de  învă ământ,  prin  decizie  a  directorilor  unită ilor  deț ț ț
învă ământ i acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personaluluiț ș
didactic  titular  din  alte  unită i  de  învă ământ,  personalului  didactic  asociat  iț ț ș
personalului didactic pensionat; 

Termen: 3 septembrie 2014

 c)  transmiterea,  la  inspectoratele  colare,  a  listei  posturilor  didactice/catedrelorș
vacante/rezervate  complete  i  incomplete  rămase  neocupate,  a  listei  posturilorș
didactice/catedrelor  ocupate  în  regim  de  plata  cu  ora  i  a  listei  posturilorș
didactice/catedrelor  vacante/rezervate  complete  i  incomplete  ramase  neocupateș
datorită neprezentării la post a candida ilor repartiza i în etapele anterioare; ț ț

Termen: 4 septembrie 2014

 d) afi area listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectorateleș
colare;ș

 Termen: 5 septembrie 2014


