
                
 

 

 

PREVEDERI LEGALE 
Ref. Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcţia de personal didactic,  

în anul şcolar 2015-2016, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării 

 

 

Legea nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare  
Art 262 (4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) şi e) pentru 

personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu 

gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără 

diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat. 

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului 

şcolii. 

Art. 284(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a 

depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg 

din desfăşurarea activităţii didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, 

potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării." 
 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în 

anul școlar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificarile și completările 

ulterioare (textul a fost coroborat cu Calendarul mobilității personalului didactic) 
 

Art. 25 (3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei 

unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două 

sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:  

e).activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă 

determinată;  

Art. 57 (1) În anul școlar 2015-2016, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul științific 

de doctor care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de 

pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, poate fi reîncadrat în funcţia de personal didactic cu acordul 

consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, conform prezentei Metodologii, cu condiția suspendării 

pensiei pe durata reîncadrării. 

(2) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de 

administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar (22-24 aprilie 2015). Profesorii 

consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia 

este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică 

și științifică. 

(3) În perioada prevăzută de Calendar (22 aprilie 2015), inspectoratele școlare afișează la avizierele și pe 

paginile web ale acestora: 

a) lista unităților de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrate cadre didactice fără 

studii corespunzătoare postului; 

b) lista unităților de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate 

nesoluționate. 

(4) În perioada prevăzută de Calendar (27 aprilie 2015), cererile cadrelor didactice care se încadrează în 

prevederile alin. (1) și (2) se discută și se analizează de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, în 

funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de 

școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ și 

se supun aprobării consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. 

(5) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de 

titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 

septembrie 2015, se realizează în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul 

pensionării, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi  (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e). 



(6) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă 

completă în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităților de învățământ 

în care urmează să fie reîncadrate în funcţia de personal didactic a personalului didactic cadre didactice pensionate 

care se încadrează în prevederile alin. (1), luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi  (5) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. e). 

(7) Până la termenul prevăzut în Calendar (28 aprilie 2015), se comunică, de către consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul privind 

reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul școlar 2015-2016, care a avut calitatea de titular în 

învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 

2015. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul 

inspectoratului școlar, verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale care cuprind 

cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 

data de 1 septembrie 2015 și solicită reîncadrarea în anul școlar 2015-2016. 

(8) Listele finale, întocmite potrivit alin. (7), se supun validării de către consiliul de administrație al 

inspectoratului școlar în perioada prevăzută de Calendar (29 aprilie 2015). La validarea listelor finale, întocmite 

potrivit alin. (7), consiliul de administrație al inspectoratului școlar va ține seama de restrângerile de activitate 

nesoluționate, de prevederile alin. (5) şi (6), de evoluția demografică, de planurile de școlarizare, de dinamica 

resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ. Listele finale, validate de 

către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în 

Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de 

reîncadrare în funcția didactică, în anul școlar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ. 

(9) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar în perioada prevăzută în Calendar (29-30 aprilie 

2015) și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar conform Calendarului. Contestația 

reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor este 

definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă. 

(10) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reîncadrarea, de 

către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind 

reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut 

calitatea de titular în învăţământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare. 

(11) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2015, se constată că, din cauza reducerii numărului de 

ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (6), inspectoratul școlar revocă decizia privind 

reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut 

calitatea de titular în învăţământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data 

de 1 septembrie 2015. 

(12) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate în funcţia de personal didactic, 

care au avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, 

raportată la data de 1 septembrie 2015, directorii unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice 

contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2015-2016.  

  

Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016 

 

1) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea 

de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 

1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016: 

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; 

Perioada: 22-24 aprilie 2015 

 

b) afișarea la avizierele și pe site-urile inspectoratelor școlare a listei unităților de învățământ și a 

posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrați suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a 

listei unităților de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate 

nesoluționate; 

Termen: 22 aprilie 2015 

c) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, 

în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile 

de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de 

învățământ și supunerea aprobării cererilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ; 



Termen: 27 aprilie 2015 

d) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și 

cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului 

didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 

data de 1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016; 

Termen: 28 aprilie 2015 

e) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând 

personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a 

depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2015 și care a solicitat reîncadrarea în 

funcția de personal didactic; 

Termen: 29 aprilie 2015 

f) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; 

Perioada: 29-30 aprilie 2015 

g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. 

Termen: 4 mai 2015 

h) emiterea și comunicarea deciziilor. 

Perioada: 5-8 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


