
Capitolul XII 

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

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

 
Secțiunea 1 

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

determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național, sesiunea 2022 și de candidați în baza 

rezultatelor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 

 
Art. 88 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapele anterioare și se publică la 

data prevăzută în Calendar, prin afișare la avizierul inspectoratului și pe site-ul instituției. Toate posturile 

didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă 

determinată. Inspectoratul școlar întocmește lista candidaților din județ/municipiul București rămași 

nerepartizați după concurs. 

Art. 89 (1) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2022, 

se ierarhizează pe listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare sau a notelor, după caz, 

până la minimum media/nota 5 (cinci), cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii. 

(2) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2022, depun, 

la inspectoratul școlar unde doresc să fie repartizați, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoțită 

de copii ale actelor de studii și ale gradelor didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei 

județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului. La inspectoratele școlare 

se înregistrează și cererile candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 5 (cinci) la 

concursurile naționale din 2021, 2020, 2019 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau 

inspecția la clasă), respectiv cel puțin media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), la 

concursurile naționale din 2018, 2017, 2016 și care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza 

acestor rezultate. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din 

perioada 2016-2021 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu 

au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea 

postului didactic/catedrei solicitat(e). 

(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur județ sau 

numai în municipiul București. 

(4) Candidații înscriși conform alin. (2) și (3) pot susține, în perioadele prevăzute de Calendar, 

probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv prin calificativele „Admis/Respins”, 

conform prevederilor art. 67 alin. (12)-(14) și art. 68 sau doar probe practice/orale, evaluate prin 

calificative „Admis/Respins”, conform prevederilor art. 80 alin. (2) lit. g), h) și i) și anexelor nr. 4 și 12. 

(5) Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatizat, în cazul 

utilizării unui astfel de sistem. 

Art. 90 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după etapa de 

detașare a personalului didactic de predare titular, se repartizează, în perioadele prevăzute de Calendar, 

la nivel județean/nivelul municipiului București în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale, 

sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016, în ședințe de repartizare organizate de comisia 

județeană/a municipiului București de mobilitate, conform anexei nr. 18. La note/medii egale 

departajarea cadrelor didactice/candidaților se realizează conform art. 65. 

(2) În vederea evitării scindării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete, în 

ședințele de repartizare organizate conform alin. (1), candidații se repartizează, de regulă, pe catedrele 

vacante/rezervate complete existente în lista publicată sau prin constituirea unei norme didactice de 

predare complete din catedrele vacante/rezervate incomplete deja existente în lista afișată la începutul 

ședințelor. 

(3) În condițiile art. 89 alin. (5), repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente 

în sistemul informatizat. 

Art. 91 Candidații care nu participă la ședințele de repartizare au dreptul să desemneze, prin 

procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care 

candidații nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la ședințele de repartizare, aceștia nu sunt 

repartizați. 



Art. 92 În cadrul ședinței de repartizare, opțiunile candidaților sau ale împuterniciților acestora 

se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar. 

Art. 93 După exprimarea opțiunii, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare. În baza 

deciziei de repartizare, directorul unității de învățământ încheie, după caz, contract individual de muncă 

pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu candidatul repartizat. Contractul individual 

de muncă pe perioadă determinată se încheie, de regulă, pentru perioada 1 septembrie-31 august a 

fiecărui an școlar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de data de 31 august 

a fiecărui an școlar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la 

data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menționată, pentru 

încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se 

vacantează. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: 

motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente. 

Secțiunea a 2-a 

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

predare calificat în regim de plată cu ora 

 
Art. 94 (1) Cadrele didactice de predare și 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 

și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la 

remunerarea activității în regim de plată cu ora, doar după efectuarea normei didactice de predare 

complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) și e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ 

preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi salarizat prin plata cu ora în 

condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4165/2018, 

cu modificările ulterioare și a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru 

personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice 

metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 4827/2018, cu modificările și completările ulterioare. Salarizarea în 

regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control se realizează 

numai pentru orele care depășesc limita maximă de ore pentru obligația de predare, conform Normelor 

metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

4865/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și 

personalul de îndrumare și control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile 

didactice/catedrele rămase neocupate, conform hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului 

școlar. 

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

cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unității de 

învățământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata 

cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, la solicitarea, în scris, a acestuia 

și comunică situația la inspectoratul școlar, 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 unității de învățământ. 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 învățământ, directorii unităților de învățământ 

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 și susținerii unui interviu, în perioada prevăzută 

în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, personalului angajat 

în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condițiilor de studii, avizelor 



și atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate. 

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

inspectoratul școlar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în 

altă unitate de învățământ, personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic 

pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de 

învățământ. 

(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, 

în ordine: 

a) cadre didactice și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu 

norma didactică de predare incompletă, precum și candidați care au renunțat la posturile 

didactice/catedrele pe care au fost repartizați 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, rămași neîncadrați, selectați în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 

d) personalul didactic de predare calificat pensionat din învățământul preuniversitar rămas 

neîncadrat, care nu depășește 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 învățământul preuniversitar, care 

depășește 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 puțin definitivarea în învățământ, 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) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 

b) continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat și în anul 

școlar anterior; 

c) rezultatul obținut la interviu; 

d) gradul didactic; 

e) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic; 

f) media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la 

examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice. 

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

prin decizia inspectorului școlar general, se realizează de către directorul unității de învățământ, după 

prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea 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 școlar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condițiilor de pregătire psihopedagogică 

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

prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare și a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului 

educației naționale nr. 4827/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învățământ, cadrele didactice asociate angajate în 

alte domenii de activitate și cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră 

vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului, încheie contract 

individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ, conform art. 254 alin. 

(16) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

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

la clasele/grupele din învățământul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de 

plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat și de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict 

condițiile 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 unității de învățământ, în 

ordine, mai întâi personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată în unitatea de învățământ și 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 

unități de învățământ, iar situația se comunică inspectoratului școlar. 

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

perioadă determinată în altă unitate de învățământ, personalul calificat angajat în alte domenii de 

activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plata 

cu ora susțin interviul în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. În vederea 

susținerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice de specialitate și 

de didactica specialității. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta. 

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

interviului se comunică inspectoratului școlar. 

(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 rămași nerepartizați sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică 

de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaților angajați cu contract individual pe perioadă 

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

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

b) candidaților care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă 

repartizare, conform anexei nr. 18; 

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

determinată în altă unitate de învățământ pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de plata cu 

ora. 

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (3) se emit 

începând cu data de la care au fost repartizați. 

 

 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul 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 autoritățile 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 și completările ulterioare. 

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

(2). 

Capitolul XIII 

Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 

 
Art. 98 (1) În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, în situația în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile 

didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic 

de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de 

predare calificat în regim de plata cu ora, în condițiile prezentei Metodologii, inspectoratele școlare 



organizează, la nivel județean/nivelul municipiului București, concursuri pentru ocuparea posturilor 

didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului 

didactic de predare calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot 

organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu 

contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare 

postului. 

(2) Condițiile de înscriere și de participare la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel 

județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase 

vacante/rezervate sunt aceleași ca și cele pentru concursul național. 

(3) Concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului 

București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt coordonate de 

o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în componența prevăzută la art. 68 alin. (1). 

Art. 99 (1) Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului 

București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă 

practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit 

programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației. 

(2) Candidații care nu au susținut probe practice/orale în cadrul concursului național de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, pot susține aceste probe în cadrul concursului organizat 

la nivel județean/nivelul municipiului București, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil 

pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se 

desfășoară și se evaluează potrivit anexelor 4 și 6-12, de o comisie constituită la nivel județean, conform 

art. 68 alin. (3)-(5). La aceste probe nu se admit contestații în cadrul concursului organizat de 

inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, nota stabilită de comisia de 

organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă. 

(3) Candidații care nu au participat la concursul național sau care nu au obținut cel puțin nota 5 

(cinci) la inspecția specială la clasă în cadrul concursului național, sesiunea 2022, ori cel puțin media 8 

(opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în 

învățământ, sesiunea 2022, pe parcursul anului școlar 2021-2022, pot participa la concursul organizat 

de inspectoratul școlar la nivel județean/ nivelul municipiului București și au obligația ca în termen de 

30 de zile de la începerea cursurilor să susțină inspecția specială la clasă organizată de o comisie 

constituită la nivelul unității de învățământ/unui grup de unități de învățământ. Inspecția specială la clasă 

în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, 

conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii 

probei, iar la această probă nu se admit contestații. După repartizarea acestor candidați pe post, 

inspectorul școlar general emite decizia de repartizare în regim de plata cu ora pe o perioadă de 30 de 

zile de la data începerii cursurilor anului școlar. În situația în care candidatul promovează inspecția 

specială la clasă în profilul postului, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe 

post/catedră în baza rezultatului obținut la concurs și candidatul încheie contract individual de muncă 

pe perioadă determinată cu directorul unității de învățământ. 

(4) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană/a municipiului 

București de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită 

prin decizia inspectorului școlar general, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în 

specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației și se evaluează prin note de 

la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise 

asigură, la cererea candidaților, și traducerea acestora în limbile minorităților naționale. Proba scrisă se 

desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a 

lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de 

repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia județeană/a municipiului București de 

elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) 

variante de subiecte și baremele de evaluare aferente. 

(5) Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba 

practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba 

scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. Pentru candidații care au 

participat la concursul național, sesiunea 2022 și au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială 

la clasă/proba practică în cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în 



profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pe 

parcursul anului școlar 2021-2022, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul școlar 

la nivel județean/nivelul municipiului București se determină luând în calcul aceste rezultate. În cazul 

mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se realizează conform art. 65. 

(6) Comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de 

evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, numită prin decizia inspectorului școlar general, are 

următoarea componență: 

a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar; 

b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte doi profesori de specialitate din 

învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ/40 candidați; 

c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competențe în tehnoredactare. 

(7) Membrii comisiei județene/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor 

de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În 

cazul divulgării subiectelor suportă consecințele legii. 

(8) Evaluarea și notarea lucrărilor scrise se desfășoară în săli prestabilite, în care nu este permis 

accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare 

și de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de 

cei doi membri ai comisiei și apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din 

oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare 

subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac 

însemnări pe lucrare. Un evaluator nu are acces la borderoul celuilalt. Profesorii evaluatori au obligația 

de a întocmi borderouri de notare detaliate în care să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare 

subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform 

baremului de evaluare. 

(9) Președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 

lucrărilor scrise verifică borderourile și semnalează diferențele mai mari de un punct dintre notele 

acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situație, cei doi profesori evaluatori reverifică 

împreună lucrarea și acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie 

să fie cuprinsă între notele inițiale. În caz de divergențe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este 

recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului școlar general, la 

propunerea președintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 

lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă și va fi semnată de cei trei profesori evaluatori. 

(10) În situația în care nu s-au semnalat diferențe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator 

își înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar președintele comisiei de elaborare a 

subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie 

aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare și semnează. 

(11) După stabilirea mediei, președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de 

evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, în prezența secretarilor comisiei, consemnează notele finale 

într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidaților, numărul lucrării și nota finală obținută. 

(12) Lucrările candidaților, împreună cu borderourile de corectare și procesele-verbale cu notele 

finale obținute, sunt predate președintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare 

și de evaluare a lucrărilor scrise. 

(13) Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de 

Calendar. 

Art. 100 Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Lucrările scrise, 

pentru care se depun contestații, conform Calendarului, se resigilează, în vederea reevaluării, 

secretizându-se și nota/notele acordate la prima evaluare. 

Art. 101 (1) Comisia județeană/a municipiului București de soluționare a contestațiilor este 

formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia județeană/a municipiului București de 

elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia județeană/a 

municipiului București de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia inspectorului școlar 

general, în componența prevăzută la art. 99 alin. (6). 

(2) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (8) - (11), în 

perioada prevăzută de Calendar. 

(3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin 



procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii 

prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și se pot ataca 

numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul 

procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare 

scrisă. 

(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot 

prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. 

(3) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului se organizează de comisiile 

prevăzute la art. 98 alin. (3) și art. 99 alin. (6). 

(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 

(trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere 

de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma 

desfășurării interviului. 

(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci). 

(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se depun la 

inspectoratul școlar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor 

scrise de comisia județeană/a municipiului București de soluționare a contestațiilor prevăzută la art. 101 

alin. (1). Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura 

contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile 

reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluționare a contestațiilor sunt 

definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă. 

(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării 

personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii 

specifice elaborată de Ministerul Educației. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările 

conținute de acesta. 

(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, 

inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar. 

(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului școlar 

de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios 

administrativ competentă. 

(11) În cazul în care există egalitate de medie între candidații fără studii corespunzătoare postului 

care au susținut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine: 

a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau 

de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul 

Educației, conform legii și care au obținut cel puțin calificativul „Bine”; 

b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra 

solicitată; 

c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență; 

d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului; 

e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului; 

f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul 

caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației, conform legii. 

Art. 103 (1) în perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de 

repartizare, în ordine: 

a) cadre didactice și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați din etapele 

anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7); 

b) cadre didactice și candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare 

incompletă, conform art. 96 alin. (3); 

c) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 

(cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, 



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, prin 

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

desfășura activități didactice în unități de învățământ 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 condițiilor 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 

condițiilor prevăzute la art. 104 alin. (2); 

d) candidaților fără studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 

5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, 

conform art. 102 alin. (3) și (4), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare 

prevăzute la art. 102 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat. 

(3) În ședința de repartizare, absolvenții învățământului superior care au obținut la testare cel 

puțin media 7 (șapte) își pot constitui norma didactică de predare și cu alte ore, la discipline din aceeași 

arie curriculară, altele decât cea pentru care a susținut testarea, până la 1/3 de normă, în învățământul 

gimnazial din mediul urban, respectiv până la 1/2 de normă, în învățământul gimnazial din mediul rural. 

(4) Departajarea candidaților prevăzuți la alin. (2) lit. b), având domiciliul sau reședința în 

localitatea în care se află postul didactic/catedra vacant(ă)/rezervat(ă) solicitat(ă), se realizează luându-

se în considerare, în ordine, următoarele criterii: 

a) gradul didactic; 

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în 

învățământ; 

c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15; 

d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media 

obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice. 

(5) Departajarea candidaților prevăzuți la alin. (2) lit. c) având aceeași medie de departajare, care 

solicită același post didactic, se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: 

a) gradul didactic; 

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în 

învățământ; 

c) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media 

obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice. 

(6) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (1) și (2) se 

emit începând cu data de la care au fost repartizați. 

(7) Directorii unităților de învățământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă 

determinată pentru candidații fără studii corespunzătoare postului repartizați în baza testării, astfel: 

a) până la 31 august a fiecărui an școlar pentru absolvenții învățământului superior cu alte 

specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până 

la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate; 

b) până la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului școlar, pentru absolvenții 

învățământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la 

venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații 

repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate. 

(8) Posturile de profesor logoped din cabinete școlare/interșcolare și centre logopedice, precum 

și posturile de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică nu se ocupă cu personal fără 

studii corespunzătoare postului. 

(9) Pentru personalul didactic fără studii corespunzătoare postului încadrat în palatele și cluburile 

copiilor și elevilor/Palatul Naţional al Copiilor norma didactică se stabilește la 24 ore pe săptămână. 



Art. 104 (1) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu 

pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată, prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, în regim de plata cu ora sau în baza 

concursului organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București în 

condițiile prezentei Metodologii, precum și posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care 

se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe parcursul anului școlar 2022-2023, pe 

termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat în 

condițiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului școlar, în regim de plata cu ora, 

la nivelul unităților de învățământ care au posturi didactice neocupate, în ordine, personalului didactic 

de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se 

selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități 

didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului 

didactic de predare calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administrație ale 

unităților de învățământ. În mod excepțional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase 

neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic de predare calificat, se atribuie, cu 

avizul inspectoratului școlar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităților de învățământ care au posturi 

didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului fără 

studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru 

ocuparea acestor posturi. 

(2) Nu pot ocupa posturi didactice/catedre pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, ca personal 

didactic de predare calificat, respectiv pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, ca personal fără studii 

corespunzătoare postului, până la organizarea concursului/testării pentru ocuparea acestor posturi, 

candidații care se află într-una dintre următoarele situații: 

a) au obținut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului solicitat, la concursul național de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 și nu au participat la 

concursul/testarea organizate de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București; 

b) nu au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în 

învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, dar au obținut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului 

solicitat, la concursul/testarea organizate de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului 

București; 

c) au obținut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului solicitat, atât la concursul național de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, cât și la 

concursul/testarea organizate de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București. 

(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului școlar 2022-2023 se 

atribuie de inspectoratele școlare, în ordine, după cum urmează: 

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum și cadrelor didactice titulare 

a căror restrângere de activitate a fost soluționată prin detașare în interesul învățământului pentru 

nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au 

studii corespunzătoare; 

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii; 

c) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase 

nesoluționate după derularea etapelor mobilității personalului didactic de predare, potrivit Calendarului 

și candidaților calificați prevăzuți în anexa nr. 18, rămași nerepartizați după derularea etapelor 

mobilității personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condițiile de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; 

d) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere personalului didactic de predare titular 

și candidaților prevăzuți la art. 86 alin. (13), care solicită detașare în afara Calendarului, cu respectarea 

prezentei Metodologii; 

e) candidaților angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de 

predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform 

prevederilor art. 8 alin. (4); 

f) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condițiile prezentei 

Metodologii; 

g) candidaților cu studii corespunzătoare postului, rămași nerepartizați după concursul organizat 



de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, în condițiile prezentei 

Metodologii. 

h) pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, în regim de plata cu ora, în ordine, personalului didactic 

de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se 

selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități 

didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului 

didactic de predare calificat; 

i) candidaților fără studii corespunzătoare postului, rămași nerepartizați după concursul 

organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, în condițiile prezentei 

Metodologii. 
În situația în care posturile didactice/catedrele eliberate pe 

parcursul anului școlar 2022-2023 nu pot fi ocupate la nivelul 

inspectoratului școlar, conform prevederilor alin. (3), 

consiliile de administrație din unitățile de învățământ sunt 

abilitate să organizeze și să desfășoare individual, în 

consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, 

concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea 

angajării cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată a personalului didactic de predare calificat. În 

mod excepțional, în lipsa personalului didactic de predare 

calificat, consiliile de administrație din unitățile de 

învățământ pot organiza testări prin interviu și lucrare 

scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării 

cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel 

mult un an școlar a personalului fără studii corespunzătoare 

postului, respectiv până la revenirea titularului pe 

post/catedră în situația posturilor didactice/catedrelor 

rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un 

cadru didactic calificat 


