PREVEDERI LEGALE
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/2017
Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele
didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul
naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2018, care au obţinut media de repartizare
minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016,
respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ
primar
Art. 81 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de
mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei
contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, care au dobândit cel puţin definitivarea
în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile
naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,
sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori
pentru învăţământ primar, conform prezentei Metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum
şi cadrele didactice debutante care sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ,
sesiunea 2018, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au obținut
media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului la concursurile de titularizare,
sesiunile 2017 şi/sau 2016, care au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de
administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi
care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019. Pentru aceasta, se
adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care
comunică acordul de principiu/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii
consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele
interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în
scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului
individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual
de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, cadrele didactice care participă şi la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, sesiunea 2018, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5
(cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei
solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului
individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, numai cadrele didactice cu
specializarea educaţie tehnologică.
(3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul
primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza
rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31
august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în condiţiile alin.
(2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar,
angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/ clasa pregătitoare,
în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie
2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de
prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 20182019, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
(4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE
emit şi acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2018-2019, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior,

cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a
contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o
cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea
acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității
de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie în
contestație al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la
instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are
dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(5) Cadrele didactice care au obţinut acordul de principiu pentru prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 îşi actualizează
dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
(6) Dacă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice, prioritate la
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:
a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se
recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de
predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;
e) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;
f) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;
g) candidaţii cu punctajul cel mai mare obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor din
anexa nr. 2, precum şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ.
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PRIN DETAȘARE LA CERERE,
PE PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII
Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în
interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin
detașare la cerere prin continuitate sau în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea
2018.
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe
perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei
Metodologii, pot participa:
a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului naţional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante;
c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat, în unități de învățământ
preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;
d) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat
conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în
unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5625/2012 și care au obținut media de repartizare cel puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul
preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani;
e) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care
funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului.
(2) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate titularizate în baza concursului
organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice
vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare și care nu au participat la un concurs național unic de
titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani sau care au participat şi nu au obținut nota/media de cel
puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani, precum şi
cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular autorizate să funcţioneze provizoriu în baza concursului
naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului organizat la
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea

posturilor didactice/catedrelor vacante sau în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul
preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin schimb de posturi în vederea
ocupării de posturi didactice/catedre numai în învăţământul preuniversitar particular.
(3) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol,
titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimţit între unităţi
de învăţământ/transferare pentru restrângere de activitate/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs
specific catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise
pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi
specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a
îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin.(1). Cadrele didactice titulare în învăţământul special, cu excepţia profesorilor
itineranţi/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la art. 17 alin. (7), pot ocupa în etapele de
completare a normei didactice/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/detaşare
în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific atât posturi didactice/catedre similare din învăţământul special
conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât şi posturi didactice/catedre în concordanţă cu prevederile
Centralizatorului. Profesorii itineranţi/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la art. 17 alin. (7)
pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea
prevederilor Centralizatorului şi prezentei Metodologii.
(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe
perioadă determinată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere în învăţământul preuniversitar de stat, organizate în baza
prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare
acreditate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
(5) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate să funcţioneze provizoriu în baza
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului
organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare
a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul
preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei
didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere numai învăţământul
preuniversitar particular, iar în situaţia în care unitatea de învăţământ particular se desființează pot fi detaşate şi în interesul
învăţământului pentru restrângere nesoluţionată în învăţământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani
consecutivi.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă
cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaşare
la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie
2018, în şedinţă de repartizare potrivit Calendarului, care au obţinut la concursurile de titularizare în
învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, media de repartizare minimum 5 (cinci) în
specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de
administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”.
Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere se adresează, în scris,
consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în
Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi
din cabinetele interşcolare se adresează, în scris, CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul
didactic respectiv. Acordul de principiu/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale
unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detaşare la cerere este
comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, până la data prevăzută în Calendar.
Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE
comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului continuității
prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre
didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 81 alin. (6). Pentru a beneficia de
continuitate pentru detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care au obţinut la concurs în sesiunea
2017 şi/sau 2016, care participă şi la concursul din 2018, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci),
conform art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru

continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar
2018-2019 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
(3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar,
detaşat la cerere, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la concursul
de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin
continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere în anul
şcolar 2018-2019, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar,
detaşat la cerere, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa pregătitoare, în baza
rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31
august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru
detaşare la cerere în anul şcolar 2017-2018, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la
aceeaşi clasă de elevi.
(4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot
emite acorduri de principiu de continuitate pentru detaşare la cerere pentru posturile didactice care se
pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2)-(3). Persoana
îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de
la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de
administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE în urma contestației este definitivă şi poate fi
atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la
contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(…)
(12) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar
general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de
cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
(…)
(14) Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componența cărora intră și
ore din propria normă.
(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi la cerere pe
posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin.
(12) şi art. 82 alin. (4).
(16) Detaşarea personalului didactic titular se realizează cu avizul consiliului/consiliilor de
administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular, ţinând seama de
prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie şi de principiile fundamentale
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Detaşarea personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în
unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea
prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu
Centralizatorul şi prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 4 alin. (9).
(17) Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două
sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre
vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările
dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de
învăţământ.
(18) Decizia de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere se emite de către
inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de
învățământ la care cadrul didactic se detaşează. În cazul detașării în interesul învăţământului sau la
cerere de pe un post didactic/catedră vacant (ă)/rezervat(ă) dintr-un județ în altul, un exemplar al
deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se
detaşează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică inspectoratului școlar pe raza căruia își are
sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic detaşat este titular, care are obligaţia de a-l
transmite unităţii de învățământ la care cadrul didactic detaşat este titular. În cazul detașării la cerere
de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) în cadrul aceluiași judeţ/municipiului Bucureşti, un
exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unităţii de învățământ la care cadrul
didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunică unității de învățământ la care cadrul
didactic se detaşează.

În baza deciziei de repartizare prin detașare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de
învățământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă,
potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, respectând, în același timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr.
500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar unitatea de
învățământ primitoare emite decizie de încadrare prin detașare la cerere, fără a se încheia un alt
contract individual de muncă pentru cadrul didactic detașat.
Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019,
pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată, care au obţinut la concursurile de titularizare sesiunile 2017 şi/sau 2016 media de
repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă
didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2018-2019. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de
învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul de principiu/refuzul la
inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență
psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în
cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe
cadre didactice se aplică, în ordine, criteriile de departajare prevăzute la art. 81 alin. (6).
Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în
scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului
individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual
de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, cadrele didactice care participă şi la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, sesiunea 2018, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5
(cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei
solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului
individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, numai cadrele didactice cu
specializarea educaţie tehnologică.
(2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul
primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza
rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31
august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în condiţiile alin.
(2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul
primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa
pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1
septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia
de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 20182019, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
(3) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE
pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2018-2019 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor
didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2). Persoana îndreptățită are dreptul de a
contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere
scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.
Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității,
în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ/CMBRAE/CJRAE în urma contestației este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa
de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a
se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(4) Cadrele didactice care au obţinut acorduri de principiu privind prelungirea duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 îşi actualizează
dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.

Art. 86 Candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe
perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform art. 85, ocupă posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate, în perioada prevăzută în Calendar.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare pentru anul școlar 2018-2019
10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru
cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit
cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori
pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform
prevederilor art. 60 din Metodologie:
11) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru
cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit
cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi
clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 din Metodologie:
a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform
prevederilor art. 81 din Metodologie;
Perioada: 13-19 aprilie 2018
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar
și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului
individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81
din Metodologie;
Termen: 2 mai 2018
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit
acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie; verificarea
dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a
personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.
Perioada: 2-4 mai 2018
d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 4-8 mai 2018
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a:
(i) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;
(ii) cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut
calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;
(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019,
pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform
prevederilor art. 81 din Metodologie.
Termen: 3 august 2018
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 6-30 august 2018
14) Detaşarea la cerere:

a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele
didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2018-2019;
Perioada: 3-12 aprilie 2018
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar
și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere
în anul școlar 2018-2019 ;
Termen: 2 mai 2018
c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în
acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs
specific;
Perioadele: 20 aprilie-3 mai 2018; 2-4 mai 2018 pentru
continuitate la detașarea la cerere
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la
cerere, în perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la
cerere, prin concurs specific, până la data de 6 august 2018.
d) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018
e) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Perioada: 7-8 mai 2018
f) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 8-9 mai 2018
g) soluționarea contestațiilor
Termen: 10 mai 2018
h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 10 mai-29 iunie 2018
i) repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
(i) detașare la cerere prin continuitate;
(ii) detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 20 august 2018
(iii) detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
(iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării
detașărilor la cerere.
Termen: 21 august 2018

16) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019,
pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în
baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau
2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform
prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie:
a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform
prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie;
Perioada: 13-19 aprilie 2018
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar
și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor

individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 81
și 85 din Metodologie;
Termen: 2 mai 2018
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit
acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie; verificarea
dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a
personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.
Perioada: 2-4 mai 2018
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri
de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar
2018-2019, în perioada 2-4 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 6 august 2018.
d) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor
individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, conform art. 81 şi 85 din Metodologie.
Termen: 22 august 2018

