
 

 

      

În atenția 

Personalului didactic fără studii în specialitatea postului solicitat 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului 

școlar 2014-2015  

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (3)  al Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin OMEN 

nr. 5451/2013,  cu modificările și completările ulterioare:  

”(3) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot 

fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual pe perioadă determinată, prin detaşare 

în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei 

Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2014-2015, pe termen scurt, 

de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual pe 

perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de 

plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în 

regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, 

personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic 

calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul 

unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe 

termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, 

urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.” 

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat sunt abilitate să 

organizeze și să desfășoare individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, 

testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare 

postului, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de 

preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013. 

Listele posturilor rămase neocupate vor fi publicate săptămânal, la solicitarea conducerilor 

unităților de învățământ, pe SITE-ul www.ismb.edu.ro , secțiunea ”Managementul resurselor 

umane”. Cadrele didactice care doresc să ocupe aceste posturi se vor adresa conducerilor unităților de 

învățământ respective pentru detalii suplimentare și angajare, conform prevederilor legale în vigoare. 
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