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Mobilitatea personalului didactic de predare 

 
 
A fost publicat ordinul de ministru prin care se aprobă Metodologia – Cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. 
 
Metodologia reglementează:  
- condițiile de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar;  
- organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;  
- angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a 
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. 
 
Principalele etape de mobilitate a personalului: 
- Capitolul II - Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ – pag 10; 
- Capitolul III - Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare 
a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului şcolar – pag. 29; 
- Capitolul IV - Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare titular disponibilizat 
prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare – pag. 30; 
- Capitolul V - Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual 
de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au 
promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile 
art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dacă postul este vacant – pag. 34; 
- Capitolul VI - Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului 
didactic de predare titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe 
durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-
evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră – pag. 36; 
- Capitolul VII - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele 
didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de 
definitivare în învăţământ sesiunea 2020, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile 
naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 
2019, 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ 
primar – pag. 43; 
- Capitolul VIII - Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar – pag. 44; 
- Capitolul IX - Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de 
predare titular în învăţământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 
2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării – pag 53; 
- Capitolul X - Detaşarea personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar– pag. 54; 
- Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul 
didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pag. 57; 
- 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 – pag. 58; 
- Capitolul XIII - Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti 
pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar – pag. 62. 
 
Toate detaliile pot fi consultate / descărcate la rubrica LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2. 
Pentru a veni în sprijinul celor interesați, la rubrica menționată, vor fi postate separat Anexa 14 (modele de cereri) 
și Anexa 19 (calendarul mobilității). 
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