
 

Art. 74 din Metodologie (OMEC nr. 5991/2020) 

1. Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează 

în şedinţă de repartizare organizată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 

organizare şi desfăşurarea concursului. 

2. Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de 

repartizare obţinute la concurs, conform art. 64 alin. (8) şi (9), în limita numărului de 

posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea 

condiţiilor prezentei Metodologii .În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la 

concurs se aplică prevederile art.65..În cadrul şedinţelor de repartizare, opţiunea fiecărui 

candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al 

şedinţei ,cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă 

prezentând  procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii 

făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare 

pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal 

sau printr-un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează. 

 

3. Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, 

conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel: 

a) Repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate 

a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7(şapte) ,conform art.  

64alin.(8),la concursul naţional, sesiunea 2021, pe posturile didactice/catedrele pe 

care sunt angajate, conform art.64alin.(13); 

b) repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), 

conformart.64alin.(8), laconcursulnaţional,sesiunea2021, indiferent de statutul acestora ,pe 

posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială 

la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o 

listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor 

prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului 

Educație; 
c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predarea cadrelor didactice titulare, 

a cadrelor didactice debutante prevăzute la art.21alin.(4)şi(6); 

d) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate 

nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate; 

e) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe 

durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă; 

f) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la 

nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul 

postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre 

didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului 

de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și 

particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea 

definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), 

conform art. 64 alin. (8), la cconcursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică,în 

ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu 

avizul Ministerului Educației.. 



g) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari,repartizaţi pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe 

care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în regim 

de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului 

Educației. 

h) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă 

practică/orală, candidaţii trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare, candidaţii 

trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de 

înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile 

unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ care pot fi prezentate şi în timpul 

şedinţelor de repartizare. 

(6 )În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către 

conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar. 

 

Art. 21 alin. (4); alin. (6) 

(4)După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează după aceeaşi procedură, cadrele didactice 

debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la un concurs naţional, pe 

posturi didactice de predare/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioadă nedeterminată, care nu au 

dobândit definitivarea în învăţământ şi de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru 

perioadă nedeterminată până la data de 31 august 2021 nu acumulează o vechime efectivă la catedră mai mare 

de 6 ani, fără a se lua în considerare perioadele de suspendare a contractului individual de muncă pe durata 

concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cadrele 

didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate în baza prevederilor art. 253 din 

Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2016, 2017 sau 2018, cărora li se poate 

asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră. 

 

(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la 

concursul naţional, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată 

care, de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată, în 

perioada 1 septembrie 2012-31 august 2021, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, fără 

a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă şi de rezervare a postului 

didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre în baza prevederilor art. 253 

din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2016, 2017 sau 2018, consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru 

dobândirea definitivării în învăţământ, sesiunea 2021, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din 

perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în condiţiile în care aceste cadre didactice debutante şi-au 

continuat activitatea în aceeaşi/aceleaşi unitate/unităţi de învăţământ în care au fost repartizate. 

 

Art. 8 alin. (4) 

Prin excepţie, dacă norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate din învăţământul gimnazial nu se 

poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi completată în proporţie de 2/3 din ore de la 

specializarea sau specializările de bază şi cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. 

c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariale. În învăţământul 



gimnazial din mediul rural norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate se poate constitui în proporţie 

de 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 

alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform 

prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu păstrarea 

drepturilor salariale. 

 

Art. 94 alin. (8) 

 

Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. c)-g)  se aplică,  

în ordine,  următoarele criterii: 

 

 Domiciliul în localitatea unde solicită postul; 

      b)  Continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat 

și în anul școlar anterior  

      c)  rezultatul  obţinut la interviu; gradul didactic; 

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

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

la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. 

 

Art.96 alin(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: 

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 pe perioadă determinată cu norma didactică de predare 

incompletă, în vederea completării  normei  cu  ore  din  învăţământul  gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. 

(4); 

candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18; 

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. 

 

Art. 86alin. (13) 

(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la 

postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi 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, în primul an după concurs, până la data începerii 

cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației 

și Cercetării. 

Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza 

hotărârii comisiei paritare de la nivelulinspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și 

Cercetării. 

Art. 103alin. (1-2) 

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

cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma didactică de 

predare incompletă, conform art. 94 alin. (7); 

cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3); 

candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul 

şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. 

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează: 

a)  personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, 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; 

b)  în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de 

predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul 

didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări 

pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

    c)  în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic 

de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul 

didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate 

conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări 

pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

 candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de 

repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul 

municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, 

conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea 

postului/catedrei de un cadru didactic calificat 


