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Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024,  

aprobată prin O.M.E. nr. 6218/2022 
 

Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și 

activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, 

următoarele:  

               v)ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de 

predare calificat prin plata cu ora; 

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

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

suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, 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 învățământul preuniversitar pentru anul 

școlar 2023-2024, 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 și finalizarea cel puțin a unui modul de pedagogie specifică emise de 

federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, 

Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învățământul 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 Educației şi a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor, republicată, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul 

seminariilor/liceelor vocaționale 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 

învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională şi din 

unităţile de învățământ subordonate Ministerului Justiţiei, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au 

fost eliberate;  

f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al 

unității de învățământ, 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; 
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i) documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se 

recrutează, se selectează, se pregătește și 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 Educației, prin care se recrutează, se selectează, se 

pregătește și 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 același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului 

didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor/punctajelor.  

 

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

 

Capitolul XII 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă 

determinată cu personal didactic de predare calificat şi în regim de plata cu ora 
 

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

 

Secţiunea a 2-a 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora 

 

Art. 94 (1) Cadrele didactice de predare şi de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din 

unitățile de învățământ preuniversitar, pot fi salarizate și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de 

reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora doar 

după efectuarea normei didactice de predare complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) şi e) din Legea                                 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum 

şi personalul de îndrumare şi control poate fi salarizat prin plata cu ora în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor metodologice privind 

salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi 

pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4827/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea în regim 

de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control se realizează numai pentru orele 

care depășesc limita maximă de ore pentru obligaţia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4865/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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(3) Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de 

îndrumare şi control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase 

neocupate, conform hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 

 (4) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată cu personalul 

didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, 

posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate,  cu excepţia posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

propuse pentru ocuparea de către candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se 

recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi 

didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în regim de plata cu ora 

personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, la solicitarea, în scris, a acestuia şi comunică situaţia 

la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem 

de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ. 

Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora au cadrele 

didactice titulare în specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de 

numire/transfer/repartizare pe post/catedră. 

(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora 

personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai 

rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza 

prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic 

de predare titular în altă unitate de învăţământ, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului 

didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.  

(6) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul şcolar 

emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, 

personalul angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă 

în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.  

(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:  

a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma didactică 

de predare incompletă, precum  şi candidaţi  care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost 

repartizaţi în etapele anterioare, conform anexei nr. 18;  

b) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, 

selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);  

c) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, 

rămaşi neîncadrați, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);  

d) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care 

nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 

(trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

f) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin 

definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat 

în baza criteriilor stabilite la alin. (8). 

(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. b)-g) se aplică, în ordine, 

următoarele criterii: 

a) calificativul  obținut la ultima evaluare anuală în calitate de personal didactic de predare; 

b) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 
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c) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar 

anterior; 

d) gradul didactic; 

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

f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de 

bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.  

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia 

inspectorului şcolar general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului 

vitae şi susţinerea interviului.  

(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, 

se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu 

respectarea prevederilor Centralizatorului, a condiţiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la 

art. 3 alin. (2)-(8) sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii, a 

Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările 

ulterioare şi a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4827/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învăţământ, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii 

de activitate şi cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după 

prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu 

ora cu directorul unităţii de învăţământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(4) În mod excepţional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la 

clasele/grupele din învăţământul  dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de plata cu ora, cu 

statut de cadru didactic calificat şi de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict una dintre condiţiile prevăzute 

la art. 3 alin. (2)-(8). 

Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea 

personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plata cu ora se atribuie 

în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în ordine, mai întâi personalului didactic de 

predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ şi apoi se emit 

avize pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ, iar situaţia se comunică inspectoratului şcolar.  

(2) Personalul didactic de predare titular şi cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată în altă unitate de învăţământ, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic 

de predare pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plata cu ora, susţin interviul organizat conform 

hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în faţa unei comisii constituite la nivelul unităţii de 

învăţământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele 

interviului se comunică inspectoratului şcolar.  

(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se 

repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum 

urmează:  

a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare 

incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul 

gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4); 

b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform 

anexei nr. 18; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203734
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203734


Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic de 

predare calificat în regim de plată cu ora 

 

5 

 

c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă 

unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora. 

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emit începând cu 

data de la care au fost repartizați.  

 

Secţiunea a 3-a 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 

cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

Art. 97 (1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către 

autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului 

didactic pensionat constă în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la 

activitatea profesională, conform art. 42 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 70/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) În condiţiile alin. (1) se suspendă aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) lit. c) şi art. 96 alin. (2). 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tambwguya/ordonanta-de-urgenta-nr-70-2020-privind-reglementarea-unor-masuri-incepand-cu-data-de-15-mai-2020-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-pentru-pre?pid=315501129&d=2020-05-27#p-315501129

