
Mobilitatea personalului didactic de predare din creşele arondate  unităților de învățământ 

preuniversitar şi din creșele nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile 

administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare  

 

Art. 106 (1) Personalul încadrat pe perioadă nedeterminată în anul școlar 2021-2022, în funcţia de educator-

puericultor în creşele aflate în administrarea autorităţilor publice locale care au fost preluate, începând cu anul 

şcolar 2021-2022, în cadrul sistemului de educaţie, organizate atât ca structuri arondate unităților de învățământ 

preuniversitar cu personalitate juridică în care funcționează nivelul preșcolar cu program prelungit sau unităților 

de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică ce au în structură învățământ preșcolar, prin decizia 

inspectoratelor şcolare, cât şi ca unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică pentru care autoritățile 

administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă nr. 100/2021, aprobată cu  modificări prin Legea nr. 17/2022, are calitatea de personal didactic de predare 

încadrat în funcţia de educator-puericultor, dar nu și calitatea de personal didactic de predare  titular al sistemului 

de învățământ preuniversitar. 

(2) Personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) îşi păstrează calitatea de personal didactic de predare 

încadrat în funcţia de educator-puericultor dacă, până la data de 1 septembrie 2025,  îndeplineşte una dintre 

condiţiile de studii prevăzute la art. 248 alin. (12) lit. a) - d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(3) Vechimea la catedră a personalului didactic de predare prevăzut la alin. (1) se stabileşte, după caz, de la 

data la care acesta a fost încadrat în creşa arondată unei unităţi de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică 

sau de la data de la care creşa aflată în administrarea autorităţii publice locale a devenit unitate cu personalitate 

juridică. 

(4) Personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) poate opta pentru continuarea executării contractului 

individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv 

vârsta de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(4) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a personalului didactic de predare prevăzut 

la alin. (1).  

Art. 107 (1) Pentru anul şcolar 2023-2024, vacantarea posturilor de educator-puericultor din creşele 

prevăzute la art. 106 alin. (1) se realizează după încadrarea personalului didactic de predare titular şi a personalului 

didactic de predare prevăzut la art. 106, conform dispoziţiilor Capitolului II.   

(2) Personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 poate participa la etapele de transfer a personalului 

didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi de pretransfer 

consimţit/pretransfer prin schimb de posturi sau la cerere, după caz, la nivelul județului/municipiului București, 

doar pentru ocuparea de posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învăţământ sau în altă creșă cu 

personalitate juridică nearondată unei unități de învățământ pentru care autoritățile administrației publice locale au 

calitatea de persoană juridică fondatoare, decât cea în care este încadrat, în conformitate cu dispoziţiile Capitolului 

IV şi a Capitolului VI. 

(3) În anul şcolar 2023-2024, posturile vacante/rezervate de educator-puericultor din creşele prevăzute la 

art. 106 alin. (1) pot fi ocupate în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare, în condiţiile prezentei 

Metodologii, după cum urmează:  

a) prin transfer sau pretransfer cu personalul didactic de predare titular prevăzut la art. 5 alin. (1) care se 

încadrează în condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (1) ori cu personalul didactic de predare prevăzut la art. 

106;  

b) prin modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual 

de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru personalul didactic de predare care se încadrează în 

condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (1); 

c) prin concurs naţional, de către candidaţii şi personalul didactic de predare care se încadrează în condiţiile 

de studii prevăzute la art. 9 alin. (1);  



d) cu statut de cadru didactic calificat, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, de către personalul didactic de predare care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. 

(1). 

e) prin detaşare sau pe perioadă determinată de către candidaţii şi personalul didactic de predare care se 

încadrează în condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (1) sau art. 9 alin. (2) lit. b), precum şi de către:  

(i) absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau 

învăţătoare; 

(ii) absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar. 

(4) Personalul didactic de predare încadrat în funcţia de educator-puericultor prevăzut la art. 106 care 

îndeplineşte una dintre condiţiile de studii prevăzute la art. 248 alin. (12) lit. a)-d) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2023, poate solicita 

repartizarea pe perioadă nedeterminată cu statut de cadru didactic titular, începând cu anul şcolar                   2023-

2024, pe postul didactic pe care este încadrat, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) participă la concursul naţional, susţine probele specifice pentru ocuparea unui post de educator-

puericultor şi obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform prevederilor art. 64 alin. (8); 

b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ 

sesiunea 2023. 

(5) Numirea în funcţia de director la creșele nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile 

administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care au devenit unități de învățământ 

cu personalitate juridică, se face prin decizie a inspectorului școlar general emisă cu avizul conform al primarului. 

Fişa postului directorului la creşa cu personalitate juridică pentru care autoritatea administrației publice locale are 

calitatea de persoană juridică fondatoare se elaborează de inspectoratul şcolar cu avizul primarului. Obligaţia de 

predare a directorilor din creşele cu personalitate juridică pentru care autoritățile administrației publice locale au 

calitatea de persoană juridică fondatoare se stabileşte similar cu obligaţia de predare a directorilor grădinițelor cu 

program prelungit/săptămânal.  

 

 


