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Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023,  
aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 

 

Articolul 3 

(1)Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ sau un grad didactic ori gradul 

didactic I ca urmare a echivalării titlului ştiinţific de doctor sunt cadre didactice cu drept de 

practică în învăţământul preuniversitar. 

(2)La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, 

absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal şi universitar au obligaţia să facă şi dovada 

pregătirii psihopedagogice. Pentru absolvenţii studiilor universitare, finalizarea pregătirii 

psihopedagogice presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de 

departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil 

psihopedagogic şi obţinerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare 

psihopedagogică" sau finalizarea cu diplomă a unui program universitar de master didactic 

organizat conform Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare. 

(3)Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările educator-puericultor, 

educatoare sau învăţător, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii 

universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" se 

consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I, prevăzut în 

Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin 

departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3850/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4)Absolvenţii cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe ai învăţământului 

postliceal/terţiar nonuniversitar/ai şcolilor de maiştri/ai şcolilor de antrenori au obligaţia de a 

efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru 

programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a Normelor metodologice de organizare şi 

desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori 

absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în 

domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori 

colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport 

respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică. 

(5)Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior, care solicită încadrarea în învăţământul 

antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, profesional, în palatele şi cluburile copiilor, în 

cluburile sportive şcolare sau pe catedre de pregătire/instruire practică, trebuie să facă, în 

perioadele de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate, dovada deţinerii a minimum 

30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele 

pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. 

(6)Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată, precum şi absolvenţii cu 

diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în 

învăţământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii la 

etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, dovada 

deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică 
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oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu 

profil psihopedagogic sau finalizarea cu diplomă a unui program de master didactic organizat 

conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4524/2020, cu 

modificările ulterioare. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată, 

absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master, precum şi 

absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare care fac dovada finalizării cu diplomă a 

unui program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare pot fi încadraţi în 

învăţământul preuniversitar la orice nivel de învăţământ. 

(7)Prin excepţie de la prevederile alin. (5) şi (6), absolvenţii cu diplomă ai învăţământului 

universitar de lungă sau scurtă durată, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 

2009 şi nu au dobândit definitivarea în învăţământ, pot face dovada absolvirii complete a 

programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diplomă, în care este 

consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice ori prin certificat de absolvire 

a programului de formare psihopedagogică. Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de 

licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră 

îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, după caz, dacă prin foaia 

matricolă/anexa la diplomă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, 

metodica/didactica predării specialităţii şi practică pedagogică aferentă 

specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diplomă. 

(8)Absolvenţii care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele membre ale Uniunii 

Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în 

Confederaţia Elveţiană îşi pot recunoaşte pregătirea psihopedagogică efectuată în conformitate 

cu prevederile Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică 

finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind 

Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea continuării studiilor sau 

desfăşurării activităţii didactice în România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5415/2016. Pentru absolvenţii care au finalizat cu diplomă 

studiile în alte state şi au efectuat pe parcursul studiilor pregătirea psihopedagogică şi cărora li se 

recunosc în România studiile efectuate în statele respective, li se consideră implicit recunoscută 

şi pregătirea psihopedagogică. Absolvenţii pentru care nu este posibilă recunoaşterea pregătirii 

psihopedagogice efectuate în alte state au obligaţia ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la 

angajarea în învăţământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea 

personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei 

instituţii/unităţi de învăţământ acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii 

psihopedagogice, dacă este cazul şi obţinerii "Certificatului de absolvire a programelor de 

formare psihopedagogică" sau să urmeze un program de master didactic organizat conform 

Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4524/2020, cu 

modificările ulterioare. 

(9)Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal şi universitar care nu îndeplinesc 

condiţiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la alin. (2)-(8) şi care nu au dobândit cel puţin 

definitivarea în învăţământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului ştiinţific de 

doctor, se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără 

studii corespunzătoare postului didactic/catedrei, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 95 alin. 

(4). 
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Articolul 4 

(1)Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar şi 

activităţile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în 

care se desfăşoară, următoarele: 

................................................................................................................................................ 

 

   p)stabilirea continuităţilor pentru detaşare la cerere şi detaşarea la cerere în baza 

rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2022, în condiţiile prezentei 

Metodologii; 
 

................................................................................................................................................ 

r)detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în 

învăţământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6), care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în 

învăţământ, sesiunea 2022; 
................................................................................................................................................ 

 

 

 (2)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate 

şi avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, 

solicitanţii, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere şi de 

verificare a dosarelor/validare a fişelor de înscriere la aceste etape conform Calendarului 

mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 

2022-2023, denumit în continuare Calendar, avizele, atestatele şi documentele justificative 

necesare, după cum urmează: 

a)avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în 

România, precum şi documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, 

eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în 

România: Waldorf Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ; 

b)avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor 

vacante/rezervate de religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost 

eliberate; 

c)avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru 

ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea 

autovehiculelor"; 

d)avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului 

semnat cu Ministerul Educaţiei, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaţionale teologice şi a posturilor 

didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa 

de mobilitate pentru care au fost eliberate; 

e)avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul 

Ministerului Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la 

liceele militare, din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, 

de ordine publică şi de securitate naţională şi din unităţile de învăţământ subordonate 

Ministerului Justiţiei, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 
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f)acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea 

liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la 

clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educator-

puericultor, educatoare sau învăţător, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa nr. 2 la 

Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4812/2020, 

în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 

g)documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (17) pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special; 

h)avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, în 

care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 

i)documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei, 

prin care se recrutează, se selectează, se pregăteşte şi se sprijină personalul didactic de predare 

pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii 

dezavantajate; 

j)începând cu etapa de pretransfer, avizul operatorului economic pentru ocuparea catedrelor 

vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la 

clasele/grupele din învăţământul dual. 

 

(3)În etapa de întregire a normei didactice de predare atestatele/avizele suplimentare sunt 

prezentate doar pentru ocuparea unor ore la discipline care nu sunt înscrise în documentul de 

numire/transfer/repartizare. În mod excepţional, avizele eliberate de conducerile unităţilor de 

învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

din unităţile de învăţământ particular, precum şi documentele justificative privind 

cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei, prin care se recrutează, se 

selectează, se pregăteşte şi se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi 

didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, pot fi prezentate 

şi în timpul şedinţelor de repartizare. În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi deţin 

aviz/atestat pentru acelaşi post didactic/aceeaşi catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se 

realizează în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor/punctajelor. 

 

(4)Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi 

cadrele didactice care solicită completarea normei didactice de predare, transferul pentru 

restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, după 

caz, sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere 

prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală de cunoaştere a limbii minorităţii în care 

urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 

alin. (4) şi (6)/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre 

similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în 

limba minorităţii în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba 

minorităţii în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de 

continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin detaşare la 
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cerere, conform prezentei Metodologii. 

 

 

 

 

(5)Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi 

cadrele didactice care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor 

naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau 

nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţile de 

învăţământ sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi, detaşarea în interesul 

învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin proba orală de cunoaştere a 

limbii române. Fac excepţie cadrele didactice transferate/pretransferate/detaşate şi cadrele 

didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării 

prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a 

căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba şi literatura 

română", precum şi cadrele didactice care au efectuat studiile în alte ţări în limba română. 

................................................................................................................................................ 

 

(6)Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin 

consimţământ scris, precum şi cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei 

didactice de predare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între 

unităţile de învăţământ sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi, detaşarea în interesul 

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

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

clase/grupe de elevi cu deficienţe de auz, clase/grupe de elevi cu deficienţe 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 în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie: 

a)cadrele didactice transferate/pretransferate/detaşate şi cele care solicită modificarea repartizării 

prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare; 

b)cadrele didactice încadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi 

design în învăţământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită întregirea/completarea 

normei didactice de predare sau transferul/pretransferul/detaşarea/ modificarea repartizării prin 

schimb de posturi/catedre pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură 

şi design în învăţământul gimnazial de artă sau liceal de artă, catedre care se ocupă în baza 

aceleiaşi probe scrise; 

c)cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei 

didactice de predare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii. 

 

(8)Evaluarea inspecţiei speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(7), se 
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realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: 

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

care au dobândit gradul didactic I sau D/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar cu 

specializări în profilul postului; secretari - 1-7 inspectori şcolari şi directorii unităţilor de 

învăţământ în care se organizează inspecţii speciale la clasă/probe practice/orale. În mod 

excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau 

II, inspectorul şcolar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea inspecţiei speciale 

la clasă, profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în 

învăţământ ori cadre didactice din învăţământul universitar. 

 

(9)Probele orale, prevăzute la alin. (4) şi (5), se organizează conform prevederilor anexei nr. 4 şi 

se evaluează prin calificative "Admis/Respins". Rezultatul inspecţiei speciale la clasă/probei 

practice în profilul postului, prevăzute la alin. (6) şi (7), se consemnează prin note de la 10 la 1 

conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestaţii în cadrul etapelor de 

întregire/completare a normei didactice de predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizării 

prin schimb de posturi/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs 

specific, nota/calificativul stabilite de comisie 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. 

 

(10)Inspecţiile speciale la clasă/probele practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(7), se pot organiza 

şi în sistem online. Procedura specifică de organizare şi desfăşurare a acestor probe în sistem 

online se elaborează de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, numită prin decizie a inspectorului şcolar 

general, denumită în continuare comisie judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate. 

 

(11)Rezultatele inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul 

postului, susţinute şi promovate de cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămân 

valabile, cu acordul acestora, şi în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), precum şi pentru mobilităţile 

personalului didactic de predare care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2022-2023. 

 

(12)Pe durata stării de alertă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către 

autorităţile de resort, nu se susţin inspecţii speciale la clasă/probe practice, conform alin. (6) şi 

(7). În aceste situaţii se susţin probe orale conform alin. (4) şi (5), proba practică pentru ocuparea 

de posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu 

program intensiv şi/sau bilingv şi probele practice specifice pentru învăţământul special evaluate 

prin calificative "Admis/Respins", conform anexelor nr. 4 şi 12 şi se suspendă aplicarea 

prevederilor anexelor nr. 5-11 şi 17. 

 

(13)Cadrele didactice titulare care au obţinut la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 

2020, nota minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de 

administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, au 

calificativul/calificativele "Foarte bine" şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică de 
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predare în specialitatea postului, constituită în unităţile de învăţământ la care sunt detaşate la 

cerere în anul şcolar 2021-2022, pot beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere.  

 

 

 

Procedura în vederea obţinerii continuităţii pentru detaşare la cerere este următoarea: 

a)cadrele didactice solicitante se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale 

unităţii/unităţilor de învăţământ până la data prevăzută în Calendar, profesorii din centre şi 

cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se 

adresează, în scris, consiliului de administraţie al centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de 

resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE/CMBRAE, în cadrul căruia este 

normat postul didactic respectiv; 

b)acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor 

de învăţământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate este comunicat inspectoratului şcolar şi 

cadrelor didactice solicitante până la data prevăzută în Calendar, 

c)consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE 

comunică, în scris, cadrelor didactice solicitante acordul de principiu şi, după caz, motivele 

refuzului continuităţii; 

d)pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul 

naţional, sesiunea 2022, trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina 

corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate; 

e)cadrele didactice care beneficiază de continuitate, în anul şcolar 2022-2023, îşi actualizează 

dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. 

(14)Invăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul 

primar detaşat la cerere, începând cu data de 1 septembrie 2018 sau 2019, încadrat la clasa 

pregătitoare sau la clasa I, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 

alin.(9), obţinute la concursul naţional, sesiunea 2018 sau 2019, şi care în perioada 1 septembrie 

2018-31 august 2022 sau în perioada 1 septembrie 2019-31 august 2022 a predat, prin 

continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere 

în anul şcolar 2022-2023, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (13), pentru finalizarea 

ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 (17)Dacă două sau mai multe cadre didactice solicită continuitate pentru detaşare la 

cerere/prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată pe acelaşi 

post didactic/aceeaşi catedră, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate 

au, în ordine: 

a)cadrele didactice cuprinse în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei, prin care se 

recrutează, se selectează, se pregăteşte şi se sprijină personalul didactic de predare pentru a 

desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii 

dezavantajate; 

b)cadrele didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă); 

c)cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizate obţinută la ultimul concurs naţional la 

care au participat; 

d)cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I; 

e)cadrele didactice care au dobândit gradul didactic II; 

f)cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ; 



Detasare  2022 

8 

 

g)cadrele didactice 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. 

(18)Cadrele didactice care obţin acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată/continuitate pentru detaşare la 

cerere în anul şcolar 2022-2023 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, 

conform Calendarului. Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere 

sau prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obţinute la concursurile 

naţionale din 2021, 2020, 2019 sau 2018 pot fi repartizate pe posturi/catedre numai în condiţiile 

în care nu au obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri 

naţionale, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la 

următoarele concursuri naţionale. 

(19)La toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare se depun cereri conform 

prevederilor anexei nr. 14 şi documentele anexate prevăzute în acestea. Perioadele şi termenele 

de depunere a cererilor sunt prevăzute în anexa nr. 19. 

(20)Contestaţiile la etapele de mobilitate depuse la unităţile de învăţământ sau la inspectoratele 

şcolare se soluţionează în consiliile de administraţie ale acestora, conform Calendarului sau 

prevederilor art. 108. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, după caz, privind 

contestaţia este definitivă şi poate ii atacată numai la instanţa de contencios administrativ. 

Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de 

contencios administrativ competente. 

 

 

........................................................................................................................................................... 

 

Articolul 5 

 (2)Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate, 

titularizate în baza concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ particular, conform 

Metodologiilor 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 şi care nu au 

obţinut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs 

naţional în ultimii 6 (şase) ani, precum şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ 

preuniversitar particular autorizate să funcţioneze provizoriu, titularizate în baza concursului 

naţional, a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat sau în baza concursului organizat la 

nivelul unităţilor de învăţământ particular, pot participa la etapele de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă 

determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, după caz, pretransfer prin schimb de posturi 

sau la etapele de detaşare 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 
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completare a normei didactice/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, 

după caz, ori prin schimb de posturi/transferare pentru restrângere de activitate/detaşare 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 de predare din învăţământul 

preuniversitar în vigoare, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condiţiilor de 

pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la 

art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învăţământul special, cu excepţia profesorilor 

itineranţi/de sprijin, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice de predare/transferare 

pentru restrângere de activitate/pretransfer/detaşare, 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 

pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare 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 de predare pe perioadă determinată sau prin detaşare în învăţământul 

preuniversitar de stat, organizate în baza prevederilor organizate în baza prevederilor Legii nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa şi 

cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular, titularizate în baza 

concursului organizat conform Metodologiilor 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, în baza concursului naţional 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, iar în situaţia în care o unitatea de 

învăţământ particular se desfiinţează pot fi şi detaşate în interesul învăţământului pentru 

restrângere nesoluţionată în învăţământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 6 (şase) 

ani consecutivi. 
  

(5)Pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art 21 alin. (4), înscrise la examenul naţional 

pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2022, care participă la etapele de mobilitate 

a personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, conform prezentei 

Metodologii, se au în vedere următoarele: 

a)deciziile de transfer/pretransfer/detaşare pe posturi didactice/catedre, precum şi cele 

de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un 

an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se emit 

doar în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în 

învăţământ; 

b)posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante care promovează 

examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2022, se 

vacantează imediat după comunicarea rezultatelor finale ale examenului naţional de 

definitivare în învăţământ; 

c)în situaţia în care aceste cadre didactice nu promovează examenul naţional de 

definitivare în învăţământ, sesiunea2022, acestea rămân angajate cu contract individual 
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de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate 

iniţial, cu condiţia existenţei, la data de 1 septembrie 2022, a cel puţin o jumătate de 

normă didactică din posturile didactice/catedrele respective. 

 

...................................................................................................................................................................................................  

Capitolul X 

Detaşarea personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar 

Articolul 84 

(1)Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate 

anterioare, precum şi cele care devin rezervate în cadrul etapei de detaşare în interesul 

învăţământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la 

art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), prin detaşare în interesul 

învăţământului. 

(2)Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul 

preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, 

pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la 

unitatea de învăţământ primitoare până la data de 17 august 2022, cu acordul scris al persoanelor 

solicitate, conform anexei nr. 14, cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale 

unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular. Personalul didactic de predare 

titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de 

învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către 

directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat 

activitatea, însoţit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de 

avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul 

didactic este titular. Profesorii din centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii 

logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat 

postul didactic respectiv. 

(3)Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul 

învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize 

suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru 

detaşare în interesul învăţământului la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ 

primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, 

solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform 

prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) şi alin. (8). 

(4)Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se 

dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ primitoare CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de 

administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular. Detaşarea 

în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru 

o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi. Persoana îndreptăţită are dreptul de a 

contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere 

scrisă, adresată conducerii unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea 

acesteia. Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20). 

(5)Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul 

preuniversitar de stat în unităţi de învăţământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unităţi 
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de învăţământ care nu sunt incluse în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dispune prin 

decizie a inspectorului şcolar general, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ primitoare, 

cu avizul Ministerului Educaţiei. 

(6)Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a 

fost soluţionată se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate 

nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă de repartizare organizată 

de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, în perioada prevăzută în Calendar. 

Articolul 85 

(1)În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în 

interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor 

legale. În cazul unei funcţii de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

temporar vacante, conducerea unităţii de învăţământ este asigurată, până la revenirea persoanei 

numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare sau prin delegare de 

atribuţii, cu respectarea prevederilor legale. 

(2)În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul 

învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi avizul Ministerului Educaţiei, în baza acordului scris al 

persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 

şcolar. Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, temporar vacante, se ocupă, 

până la revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numite prin 

detaşare sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor legale. 

(3)Detaşarea în interesul învăţământului în funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul 

Educaţiei, precum şi în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului 

didactic se dispune prin ordin al ministrului educaţiei. 

(4)Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea 

concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, se realizează conform art. 254^1 alin. (3) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5)Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de conducere din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, respectiv în funcţii de îndrumare şi control din inspectoratele 

şcolare, se stabileşte în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu respectarea strictă a 

Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se precizează în decizia de 

detaşare în interesul învăţământului. 

Articolul 86 

(1)Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul 

învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin 

continuitate pentru detaşare la cerere sau prin detaşare la cerere în baza rezultatelor obţinute la 

concursul naţional, sesiunea 2022. 

(2)Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu 

prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc 

cumulativ condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (13) şi (18), respectiv la art. 4 alin. (14) şi (18) 

pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar. 

(3)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/catedrele care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se încadrează în 
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prevederile alin. (2). Persoana îndreptăţită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii 

unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia se 

soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20). 

(4)Dacă în etapa de continuitate pentru detaşare la cerere un post didactic/o catedră este 

solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. 

(17). 

(5)Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru 

detaşare la cerere, precum şi posturile didactice/catedrele care devin rezervate în cadrul etapei de 

detaşare la cerere, se ocupă de cadrele didactice titulare, precum şi de către cadrele didactice 

debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), 

care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2022, 

participante la concursul naţional, sesiunea 2022, care au obţinut cel puţin media de repartizare 

sau nota 5,00 (cinci), după caz, prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor sau 

notelor. 

(6)Detaşarea la cerere a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

prevăzut la alin. (5) se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la 

inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în 

cerere, conform anexei nr. 14 . 

(7)Concursul specific pentru detaşare la cerere constă în evaluarea activităţii profesionale, 

didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de 

înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi acordarea 

punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2. 

(8)Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se 

realizează în şedinţa de repartizare, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în 

perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către: 

a)cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5) care au participat la 

concursul naţional, sesiunea 2022, şi au obţinut cel puţin media sau nota 5 (cinci), după caz, 

rămase nerepartizate şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor sau 

notelor obţinute la concurs, după caz, cu excepţia cadrelor didactice repartizate în baza 

rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3); 

b)cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele 

didactice titulare transferate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2022, 

care solicită detaşare la cerere, la propunerea medicului de medicină a muncii privind schimbarea 

locului de muncă sau a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora în 

conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, 

cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în 

urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 , după repartizarea candidaţilor 

prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. r); 

c)cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele 

didactice titulare transferate în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2022, 

care solicită detaşare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 , după repartizarea 

candidaţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. r). 

(9)În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine: 

a)persoana care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită postul didactic/catedra; 
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b)persoana care are domiciliul sau reşedinţa într-o localitate din apropierea localităţii în care 

solicită postul didactic/catedra; 

c)persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea; 

d)persoana al/a cărei soţ/soţie este cadru didactic; 

e)persoana al/a cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau 

îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al 

Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale 

statului, precum şi persoana al/a cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, 

preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în 

sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia 

persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, 

precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la 

comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale 

liderilor sindicatelor din învăţământ, câte au drept de rezervate de catedră, şi ai/ale cadrelor 

active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Român de 

Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate. 

(10)Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9) se menţine egalitatea, departajarea se 

face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: 

a)gradul didactic; 

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

c)dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucraţi efectiv în funcţii didactice 

de predare sau în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ ori în funcţii de conducere sau de 

îndrumate şi control în inspectoratele şcolare calculat de la data promovării examenului de 

definitivare în învăţământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual 

de muncă, 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 de predare titular câte a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră 

mai mate de 5 (cinci) ani; 

d)media de departajate, calculată cu patru zecimale; 

e)cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, 

conform legii; 

f)media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat); 

g)vechimea în învăţământ. 

(11)Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare prin detaşare la cerere are 

dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit câte să îi reprezinte 

interesele. Opţiunile cadrelor didactice din şedinţa de repartizate sau a împuterniciţilor acestora 

în cadrul şedinţei de repartizate se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul 

şcolar. 

(12)Detaşarea la cerere a personalului didactic de predare se dispune anual, prin decizie a 

inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşate la cerere pe posturi 

didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi. 

(13)Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul 

naţional, sesiunea 2022, câte s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi 
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pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot 

beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, precum şi de 

detaşate în interesul învăţământului în primul an după concurs, pe parcursul anului şcolar 2022-

2023, în baza hotărârii comisiei paritate de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul 

Ministerului Educaţiei. 

(14)Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componenţa cărora 

intră şi 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. 84 alin. (4). 

(16)Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează 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 de predare 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. 

(17)Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, câte 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 repartizate prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere se emite de către 

inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea 

de învăţământ la câte cadrul didactic se detaşează. În cazul detaşării în interesul învăţământului 

sau la cerere de pe un post didactic/catedră vacant (ă)/rezervat(ă) dintr-un judeţ în altul, un 

exemplar al deciziei de repartizate prin detaşate se comunică unităţii de învăţământ la câte cadrul 

didactic se detaşează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică inspectoratului şcolar pe raza 

căruia îşi are sediul unitatea de învăţământ la câte cadrul didactic detaşat este titular, câte are 

obligaţia de a-l transmite unităţii de învăţământ la care cadrul didactic detaşat este titular. În 

cazul detaşării la cerere de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) În cadrul aceluiaşi 

judeţ/municipiului Bucureşti, un exemplar al deciziei de repartizate prin detaşare se comunică 

unităţii de învăţământ la câte cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se 

comunică unităţii de învăţământ la câte cadrul didactic se detaşează. În baza deciziei de 

repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de învăţământ 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 şi completările ulterioare, 

respectând, în acelaşi timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 

905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar 

unitatea de învăţământ primitoare emite decizie de încadrare prin detaşare la cerere, fără a se 

încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detaşat. 

(19)În situaţii temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ în care un cadru didactic este detaşat, conducerea respectivei unităţi de învăţământ 

poate solicita inspectoratului şcolar încetarea detaşării şi revenirea cadrului didactic pe 

postul/catedra de la unitatea de învăţământ la care este titular. 


