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Etapele de mobilitate/ședințe publice din luna august și în luna septembrie 2018 

 

16-20 august 2018:   DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

Numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, de îndrumare şi control, neocupate prin concurs. 

Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la 
unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unităţii de 
învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea. 

ȘEDINȚE PUBLICE 
 

21 august 2018:    Completarea normei didactice a titularilor; 

                                    Detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate; 
Notă: 

Aceste situaţii pot fi rezolvate în toate şedinţele de repartizare, ulterioare datei de 21.08.2018. 

 

Detașare la cerere: 
 continuitate pentru detaşare la cerere; 
 detaşare la cerere pe baza mediei obţinute la concursul naţional 2018 (titularizaţi anterior participării la concursul naţional – sesiunea 2018). 

 

REPARTIZARE suplinitori: 
 Candidaţi cu media minim 7,00 la concursul naţional – sesiunea 2018 (contract pe perioadă determinată). 

 
   Notă: au prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019 în baza 

mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv  2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ 

profesori pentru învăţământ primar. 

22 august 2018: Detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar – punctaj (titulari anterior 

înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2018), cf. art. 84 alin. (8, 14) din Metodologie. 

23 august 2018: Ordinea de prioritate: 

a) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul naţional din sesiunea 2018, conform art. 53 alin. (9), în vederea încheierii 
unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la 
clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei, având prioritate candidaţii care au obţinut cel 
puţin media 7 (şapte) la concursul naţional sesiunea 2018 şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul 
şcolar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru 
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile Metodologiei; 
 

b) cadre didactice care solicită detașare prin concurs specific; 
 

c) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 (art. 81 
min. 7.00 min DEF – cazuri noi şi art. 85 – minim 5.00); 
 

d) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin media 7 (şapte), în profilul postului 
solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
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e) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2018, conform art. 53 alin. (9), în vederea încheierii 
unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la 
clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei; 
  

f) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2018, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 53 alin. 
(9), în profilul postului solicitat, care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în 
alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei; 
  

g) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului 
solicitat, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
  

h) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2018, care au susţinut proba scrisă în profilul postului şi proba 
practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor (probe practice susţinute în august 2018); 
 

i) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul 
postului din iulie 2017 şi/sau iulie 2016 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare (probe practice susţinute în august 2018); 
 

j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2018 şi care au obţinut cel puţin 
media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
 

k) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi care au obţinut cel 
puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
 

l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul naţional din sesiunea 2018 şi au 
obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care 
solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 
fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 

 

m) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2017 şi/sau 2016 şi 
au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul 
didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, 
posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 
 

n) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba 
practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la 
proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a 
mediilor; 
 

o) candidați care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012 care nu au mai participat 
ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare 
în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare. 
 

p) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2015 (minimum 5 atât la 
proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au 
obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în 
ordinea descrescătoare a mediilor; 
 

q) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, 
sesiunea 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 
 

r) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012, care 
nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 
concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a 
notelor/mediilor; 
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s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (şapte) la concursurile de 
titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 
(cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie 
muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; 
 

t) candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de repartizare. 

29 și 30 august 2018 

A. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 94 alin. (7) 

a) Detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate; 
 

b) Completarea normei didactice a titularilor; 
 

c) Detaşarea la cerere prin concurs specific – punctaj (titulari anterior concursului naţional – sesiunea 2018); 
 

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90; 
 

e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2018 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de 
titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care 
solicită o nouă repartizare, conform art. 90; 

f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat; 
 

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au 
solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8); 
  

h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în 
baza criteriilor stabilite la alin. (8); 
 

i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza 
criteriilor stabilite la alin. (8). 

 

B. Ordinea de repartizare a candidaţilor art. 96 alin. (3) 

a) candidați rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică incompletă, conform art. 90 sau candidaţi 
angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică incompletă, în vederea completării normei cu ore din 
învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3); 
 

b) candidaţi care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90; 
 

c) personal didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut, 
ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora. 
 

C. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 102 alin. (1) 

 
a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma 

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

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 96 alin. (3); 
 

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de 
inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 
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d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului organizat de 
inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 98 alin. (3), în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă (candidaţi fără 
inspecţie specială/probă practică) – angajare în sistem plata cu ora 30 zile.  
 

D. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 102 alin. (2) 

a) personalului didactic cuprins în programe recunoscute de MEN, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină 
personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare 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 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; 
 

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

d) candidaţi fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de 
inspectoratul şcolar la nivel judeţean, 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.  

 

Perioada: 31 august – 7 septembrie 2018 

E. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 103 alin. (1) 

DETAŞARE ÎN PRIMUL AN DUPĂ TITULARIZARE 

▪ Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile 
de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 
253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 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 repartizare, respectiv concurs, până la data începerii cursurilor, precum 
şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 
 

PÂNĂ LA ÎNCEPEREA CURSURILOR 

▪ posturile didactice care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin 
detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în regim de cumul/plata cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la 
nivel judeţean în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2018-2019, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi 
ocupate de personal didactic calificat în condiţiile prezentei Metodologii, 
se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice 

neocupate, în ordine: 

1. personalului didactic cuprins în programe recunoscute de MEN, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină 
personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate; 

2. personalului didactic calificat; prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

 

 

DUPĂ ÎNCEPEREA CURSURILOR (Art. 103 alin.2) 
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Posturile se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează: 

a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 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 detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit 
Calendarului şi candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; 
 

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; 
 

e) e) în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii; 
 

f) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, în 
condiţiile prezentei Metodologii. 

Notă: 
În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-

(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi pentru cadrele didactice debutante 

repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 sau 2017 care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2018. 

Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul 

inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Atunci când este cazul 

▪ În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2018-2019  nu pot fi ocupate, conform prevederilor art. 103 alin. (2), consiliile 

de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare 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 

calificat. 

 

▪ În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi 

lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a 

personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate 

sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat. 
 

 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

Prof. Florentina Ecaterina COSTEA     

 

          

Inspector școlar, 

       Prof. Constantin SIMION    

 


