
PREVEDERI LEGALE 

Ref. la întregiea normei cadrelor didactice titulare, începând cu 01.09.2018 

 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
    

    ART. 263 

    (1) Norma didactica in invatamantul preuniversitar cuprinde ore prevazute in planurile-

cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise 

pe diploma de licenta ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite 

transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul 

fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma. 

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 

5485/2017: 

Art. 4 (4) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice, 

completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de 

activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul 

învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în 

unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, 

clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe de elevi cu deficienţi de vedere, precum şi în 

unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta 

actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe 

catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii 

asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de 

pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele 

şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic 

solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferare/detaşate de pe 

posturi didactice/catedre similare, precum şi cadrele didactice care beneficiază de continuitate 

pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin 

detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii.  

(7) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice de predare-

învăţare-evaluare, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă 

nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul consimţit între 

unităţi de învăţământ pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în 

documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecții speciale la clasă la disciplinele 

solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei 

nr. 4, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor pentru care se susţin probe practice prevăzute 

la alin. (4).  

(8) Evaluarea inspecţiei speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzută la alin. (4)-

(7), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată 

din: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; membri - câte doi profesori 

care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului 

şcolar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în profilul postului; secretari – 1-7 

inspectori şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează inspecții 

speciale la clasă/probe practice/orale. Rezultatul inspecţiei speciale la clasă/probei practice 

eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (4)-(7), se consemnează prin note de la 10 

la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, nota stabilită de 

comisia de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale 

rămânând definitivă. Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, 

semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în care se consemnează 

rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă/probele practice/orale.  



(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin 

completarea normei didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul 

postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin 

cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă 

nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între 

unităţile de învăţământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul 

postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obţin cel 

puţin nota 7 (şapte).  

 

Art. 24 (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a 

personalului didactic titular, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au 

obligaţia de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-

evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe 

două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, conform 

specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile 

art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de 

prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului. În structura catedrelor 

pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pot fi incluse cel mult 4 

(patru) ore opţionale și în mod obligatoriu ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în 

actul de numire/transfer/repartizare. În situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a 

normei didactice de predare-învăţare-evaluare, directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia 

de a informa în scris cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori 

pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de 

predare-învăţare-evaluare, cu acordul de principiu al consiliului de administraţie.  

(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează şi se 

aprobă de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la 

care cadrele didactice solicită întregirea. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta 

hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată 

conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. 

Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului 

administrativ 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 privind contestația 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.  

(3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliului/consiliilor de 

administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau 

mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea 

normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general. În 

vederea emiterii deciziei de către inspectorul şcolar general, directorii unităților de 

învățământ transmit la inspectoratul şcolar copii ale actelor de numire/transfer/repartizare şi 

ale actelor de studii pentru cadrele didactice pentru care propun întregirea normei didactice 

de predare-învăţare-evaluare.  

(4) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii 

unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă al 

cadrului didactic care a fost de acord cu întregirea normei didactice.  

(5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unităţi de învăţământ, întregirea normei didactice 

de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două unităţi de învăţământ, 

conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unităţi de învăţământ, întregirea 

normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza în una, două sau trei unităţi de 

învăţământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea 



normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate soluţiona în una sau două specializări, 

conform alin. (1).  

(6) În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea pe aceeaşi catedră, 

departajarea se realizează în baza criteriilor şi punctajelor din anexa nr. 2. În situaţia 

punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin 

documente justificative. Dacă, după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, 

departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:  

a) gradul didactic;  

b) nota/media cea mai mare obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;  

c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare 

în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) 

din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre 

condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la 

catedră mai mare de 5 (cinci) ani.  

(7) Catedrele complete și cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe 

care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică, nu se ocupă pe perioadă nedeterminată 

în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar. 


