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

(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de cumul/
entralizatorului, a 

-(6)  
cumul  o  sau în regim de plata cu 

 educatoarele/institutorii
 . 

calif   cumul, 
pentru cadrele didactice titulare.  

, 
, - , 

cumul/
ulterioare. 

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

în ordine mai întâi 
 se emit avize pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic angajat 

 ui  
(2) Personalul didactic de predare titular  

activitate, 
personalul didactic pensionat,  unei comisii constituite la 

specifice de 
 

note de la 10 la 1   
(3 tele 

de repartizare, conform Calendarului  
r - -evaluare 

-
-evaluare ,  

- rt. 90;  
c  

, pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora. 
(4) D 3) se emit începând cu data de la care au fost 

 
 

Capitolul XIII 
la nivel  

 pentru ocuparea posturilor/catedrelor  
 
Art. 97 (1) În conformitate cu prevederile art. 254 alin. 

declarate 
vacante/rezervate cu personal didactic titular, personal didactic calificat angajat cu contract indi  cu 
personal didactic de predare calificat în regim de cumul/

, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea 
 cursurilor, 

 
(2 de /nivelul municipiului 

 pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  
cuparea posturilor 

 în 
57 alin. (1). 

Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul la nivel  pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor const
postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului . 

(2 - /orale 
sesiunea 2018 , conform 
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Calendarului. P  se 
,  -12 57 alin. (3)-(5).   

(3 -au  sau care n-au 
nota 5 2018 ori cel 

-
 termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, i

. 

 nspectorul 
repartizare 

decizia de 
repartizare pe post  în baza 

 
(4  e pe baza subiectelor elaborate de comisia /municipiului Bucure  de elaborare a subiectelor, 

 
specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului  
de la 10 la 1. Comisia 

  
(5)   

 Pentru 
ca , sesiunea 2018            

 
-2018, media de 

aceste rezultate.  conform art. 53 alin. (13) 
 
(6) Comisia de elaborare a subie , 

 
 ; 

b) membri - pentru fieca
/40 ; 

c) 1-3 secretari -  
(7) Membrii comisiei 

 

 
in punctele din 
oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, prec

deroul 

e evaluare.  
comisiei 

ei doi profesori 
evalu -

reilea profesor 
or de evaluare 

ri evaluatori.    
-

 

-un proces-
 

cesele-
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(13 scrise alendar.  
Art. 99 

- are.  
 

 
 

98 alin. (8) - (11  
ativ, 

 
 (4) Rezultatele stabilite de comisia de  

Legea nr. 
re.  

Art. 101  

 
(3) Testarea  
(4

 
 

(5   
(6

 c  
0 alin. (1). 

contenciosului administrativ, 
  

(7)  
 

(8 oare 
. Candidatul extrage un bilet 

 
(9

 
(10)  

 
 (11

prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine: 
n 

cadrul caselor   
 

 
 

 
e)  
f

, conform legii. 
de repartizare, în ordine: 

a)   sau cu norma 
, conform art. 94 alin. (7); 

b) 6 alin. (3); 
c) de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de 

, conform art. 98 alin. (5),  de 
repartizare; 

d) 
3

notelor . 
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a) personalului didactic , 
t preuniversitar 

situate în medii dezavantajate; 
b) în regim de plata cu ora, , personalului didactic calificat 

ocuparea acestor posturi;  
c) , personalului didactic calificat, care nu are domiciliul sau 

conform anexei nr. 15,  
d) lor de repartizare 5 (cinci) la testarea organizat  de 

, , 
1), de un cadru didactic calificat. 

(3) Departajarea b
didactic/catedra solicitat( ), -se în considerare, î  

a) gradul didactic; 
 

 

 
c)  didactic,  se 

-  
a) gradul didactic; 

 
c  

 
(5   se emit începând cu data de la care 

 
(6

 

pe posturi didactice/catedre rezervate; 
alte 

 
(7  

 
(8 tul 

 
Art. 103 (1) osturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal 

didactic calificat cu contract individual în regim 
de cumul/ /nivelul în 

, 
2018-2019, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de 

personal didactic calificat se atribuie, în regim de plata cu ora, la 
în ordine, personalului didactic cuprins în programe recunoscute de 

, 
iv personalului didactic calificat, prin 

urile 
 în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu 

în regim de cumul/
decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 

  
(2 2018-2019, se atribuie , 

în ordine : 
a) ntru 

 
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate , 

repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii; 



56 

c)   
m , potrivit Calendarului  
personalului didactic, potrivit Calendarului, 
prezentei Metodologii;  

 la cerere personalului didactic titular , cu 
respectarea prezentei Metodologii; 

e) în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic calificat, în c  
 

,  
(3 /catedrele eliberate în timpul 2018-2019 nu pot fi ocupate la nivelul 

, conform prevederilor alin. (2
  

al, în lipsa 
personalului didactic calificat, 

a 
 

calificat. 
 

Capitolul XIV 
 

 
Art. 104 (1) La etapele de 

absolvire, anexate în copie examenul de absolvire/li 7 - august 2018. 
7 de mobilitate a 

itar 2018-2019, , în copie , la cererea de 
înscriere, .  

liceal pedagogic care se înscriu la etapele de transferare 
schimb de 

r 
 

(3) re de 

/acordul de principiu 
are este deja titular. 

Art. 105 (1) Comisia 
 

 
onale organizate pentru ocuparea posturilor didactice 

conform prezentei Metodologii 
cadre didactice angajate pe , pretransfer prin schimb de posturi prin 

revenirii titularului la post etc., 
e. 

 se analize  în cadrul 
com /a municipiului 

 de repartizare pentru 
, monitorizeze concursurile e 

 refa  documentele de 

 
(2)  a 

 
actului 

are la post din 
motive nei  


