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NOUTĂȚI

Statutul de TITULAR nu se pierde ca urmare a completării normei didactice 
de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată

Art. 3 (3) Cadrele didactice pot fi titulare în una sau mai multe unităţi de 
învățământ ori pe două sau mai multe specializări, inclusiv ca urmare a completării 
normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată. 
Cadrele didactice titulare își păstrează statutul ca urmare a completării 
normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată în 
două sau mai multe unităţi de învățământ ori pe două sau mai multe 
specializări. 
Norma didactică de predare-învăţare-evaluare, denumită în continuare normă 
didactică de predare, a cadrelor didactice titulare se constituie în unităţile de 
învățământ şi pe specializările precizate în documentele de numire/transferare/ 
repartizare pe post/catedră, cu excepţia cadrelor didactice care intră sub incidenţa 
prevederilor art. 263 alin. (9).
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NOUTĂȚI
Inspecții speciale la clasă 

Art. 4 (8)  Cadrele didactice angajate cu CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită 
modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, 

precum şi cadrele didactice încadrate pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având:
•  clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, 
• clase/grupe de elevi cu deficienţe de auz, 
• clase/grupe de elevi cu deficienţe de vedere, 
• clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte 

decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), 
• pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii 

asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), 
• de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din 

cluburi şcolare sportive, din palatele copiilor sau din cluburile copiilor, 
care solicită:
- întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, 
- transfer pentru restrângere de activitate, 
- pretransfer ori pretransfer prin schimb de posturi 
pe catedre constituite  din  discipline care necesită inspecție specială la clasă, 
susţin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate. 
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Rezultate necesare pentru considerarea promovării probelor practice 

pentru diferite mobilități
Art. 4 (9) (...) La etapele de:
❑  ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată
❑ detaşare, 
probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele 

didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). 

La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin:
❑  întregirea normei didactice de predare
❑ completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată
❑ transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate
❑ modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract 

individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei
❑ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin schimb de posturi
❑ modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei prin schimb de posturi, 
probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în 

situaţia în care cadrele didactice participante obțin cel puţin nota 7 (şapte).



Cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)

Art. 5(1)La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ 
rezervate în învăţământul preuniversitar de stat prin completarea normei 
didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru 
soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile 
de învăţământ sau la cerere, după caz, pretransfer prin schimb de posturi, 
organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa: 

a) (...)
b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din 

învățământul particular acreditat care au obținut nota/media de repartizare 
cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în 
ultimii 6 (şase) ani, precum şi cadrele didactice debutante prevăzute la 
art. 21 alin. (4) şi (6) din învățământul preuniversitar de stat, înscrise 
la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, 
sesiunea 2023;
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Pierderea titulaturii pentru pentru titularii cu o vechime mai mare de 7 (șapte) ani care 
nu au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ

Art. 5(7) 
(7) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi încadrare a personalului 
didactic de predare titular, cadrelor didactice angajate în baza unui CIM pe perioadă 
nedeterminată în învăţământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 
7 (şapte) ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au 
dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării 
titlului ştiinţific de doctor, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă 
nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne 
încadrate pe perioadă determinată în anul şcolar 2023-2024, pe posturile didactice/catedrele pe 
care au fost titulare. 
Decizia de repartizare pe perioadă determinată pentru anul școlar 2023-2024 se emite 
până la finalizarea etapei de constituire a posturilor didactice/ catedrelor şi încadrării 
personalului didactic de predare, conform Calendarului.
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Gestionarea posturilor didactice din cadrul Casei Corpului Didactic 
Art.8 (8)
8) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecţia, încadrarea, activitatea şi norma didactică a 

personalului didactic de predare din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului, educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5554/2011. 

Gestionarea posturilor didactice din cadrul Centrului de Excelență
Art.8 (9)

(9) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecţia, încadrarea şi activitatea personalului didactic 
de predare din centrele județene de excelență/ Centrul Municipiului București de Excelență sunt 
reglementate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/ 
Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5562/2020. 

Obligaţia de predare a directorilor centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de 
Excelență este de 4-6 ore săptămânal. 
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Modificarea ordinului care reglementează înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor 
copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive

Art. 8 (12)
(12) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive 
şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza 
acordului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, 
denumită în continuare ARACIP, de regulă în perioada întocmirii proiectului 
planului de şcolarizare, conform Procedurii privind obţinerea acordului ARACIP 
de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de 
noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de 
evaluare externă în vederea obţinerii autorizației de funcţionare provizorie, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4975/2022. 
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Gestionarea posturilor în centrele naţionale de excelenţă 
pentru pregătirea elevilor la disciplinele sportive

Art. 8(13)
 Vacantarea posturilor de antrenor, profesor-antrenor şi a altor posturi de 

specialitate/coordonare, precum şi recrutarea, selecţia, încadrarea,  activitatea 
antrenorilor, profesorilor-antrenori şi a personalului care îndeplineşte funcţii de 
specialitate/coordonare în centrele naţionale de excelenţă pentru pregătirea elevilor la 
disciplinele sportive sunt reglementate de regulamentele specifice.
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Reglementarea modalității de ocupare a posturilor didactice 
de educator-puericultor

Art. 9(1)
 Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de:
a) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor;

b) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de masterat/master cu 
specializarea educaţie timpurie şi care îndeplinesc una dintre condiţiile de 
pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a 
îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);

c) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de masterat/master didactic cu 
specializarea educaţie timpurie, organizat conform Metodologiei aprobate prin 
Ordinul ministrului educației şi cercetării nr. 4524/2020, cu modificările 
ulterioare.
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Reglementarea modalității de ocupare a posturilor didactice de educator-puericultor
Excepții

Art. 9(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1): 
a) personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 din creșele de stat arondate unităților de învățământ 

preuniversitar, precum şi cel din creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, 
pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform 
prevederilor O.U. nr. 100/2021 (...) pot ocupa funcția de educator-puericultor, având obligaţia ca până la 
data de 1 septembrie 2025 să finalizeze cu diplomă studii care se încadrează într-una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 248 alin. (12) lit. a)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) în vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele preluate în cadrul sistemului de educație în 
baza prevederilor O.U. nr. 100/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, pentru ocuparea 
funcției didactice de educator-puericultor, în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare 
pentru anul școlar 2023-2024, pot fi încadraţi pe perioadă determinată sau prin detaşare și:

(i) absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, 
care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor 
derulate de Ministerul Educaţiei cu terți;

(ii) absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, care au 
urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate 
de Ministerul Educaţiei cu terți.)
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Orele de limba maternă pentru minorităţile naţionale 
normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română

Art. 12 (2) Orele de limba maternă pentru minorităţile naţionale normate la clasele de nivel primar cu 
predare în limba română se pot constitui în catedre, cu încadrarea strictă în numărul maxim de 
norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar, pe care pot fi încadraţi:

sau 
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 pe perioadă 
nedeterminată/determinată 

sau 

profesori de specialitate, absolvenţi cu diplomă ai studiilor 
universitare care au înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire 
specializarea „Limba maternă” a minorităţii naţionale 
respective, conform Centralizatorului, cu îndeplinirea 
condiţiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică 
prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii 
cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) 

în regim de plata cu ora 

pe perioadă determinată 
ori

învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar 
care au susținut în cadrul concursului naţional/judeţean 
proba scrisă conform prevederilor art. 67 alin. (10) lit. b).

în regim de plata cu ora 



Orele de limba maternă pentru minorităţile naţionale 
normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română

Art. (12)(3) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic de predare de specialitate pentru 
predarea curriculumului de limbă maternă la învăţământul primar, conform alin. (2), orele de limbă maternă 
sunt predate, de regulă, de:
a) absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea „Institutori-Limba maternă”;
b) absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de 

absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă 
direcţia de studiu „Limba maternă”;

c) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar” care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu „Limba maternă” sau 
care deţin certificat de competenţă pentru predarea limbii materne respective eliberat de o instituţie de învăţământ 
superior;

d) învățători/profesori/institutori de la clasa respectivă care cunosc limba maternă, orele respective fiind 
retribuite prin plata cu ora; consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide care dintre 
profesorii pentru învăţământ primar/institutorii/învăţătorii cunoscători ai limbii materne respective pot 
preda limba maternă şi la alte clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. 

Art. 67 (11) Candidaţii care susţin probe scrise conform art. 67 alin. (10) sunt repartizaţi, în baza rezultatelor obţinute 
la concurs, pentru angajare pe perioadă determinată/nedeterminată, numai pe posturi didactice vacante/rezervate 
în învăţământul preşcolar sau primar, după caz, în unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale sau, pe perioadă determinată, pentru predarea orelor de limbă maternă pentru 
minorităţile naţionale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
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Profesorii din cabinetele şcolare/ interşcolare de asistenţă psihopedagogică  beneficiază 
de prevederile art. 13 (2), la stabilirea celor 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate

Art. (13) 2) Cadrele didactice titulare pe catedre de filosofie sau de filosofie-studii sociale aflate în 
imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de 
numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare şi cu ore de educație 
antreprenorială, economie sau economie aplicată, cu condiția să fi avut în încadrare, în anii ulteriori 
titularizării, ore la aceste discipline, precum şi cu ore de psihologie sau sociologie. 
Cadrele didactice titulare pe catedre de sociologie sau de sociologie-studii sociale aflate în 
imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de 
numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de filosofie, 
psihologie sau logică, argumentare și comunicare. 
Cadrele didactice titulare pe catedre de psihologie sau de psihologie-studii sociale aflate în 
imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, 
își pot constitui/completa norma didactică de predare şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, 
argumentare și comunicare.  

(3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi profesorii din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă 
psihopedagogică la stabilirea celor 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate.
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Prevederi aplicabile și pentru personalul din creșe 
preluat de la autoritatea administrației publice locale

 în situaţia în care, ca urmare a reorganizării unor unităţi de învăţământ, 
începând cu data de 1 septembrie 2023, urmează să fie înfiinţate/constituite/desfiinţate

 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică

Art. (19)(3) 

Procedurile prevăzute la Art. 19 alin. (1) şi (2) lit. a)-d) se aplică şi personalului didactic de 
predare prevăzut la art. 106, în situaţia reorganizării unor unităţi de învăţământ la care sunt 
arondate creşe sau a unor creşe cu personalitate juridică pentru care autoritățile 
administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare.
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Opțiuni pentru efectuarea obligației de predare a cadrelor  didactice care au ocupat, 
prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct 

Art. 20 (3), (5)
(3) Cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct în alte unităţi de 
învăţământ decât cele în care sunt titulare pot opta, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și 
încadrare a personalului didactic de predare, pentru efectuarea obligației de predare în unitatea de învățământ în care 
sunt numite în funcția de conducere, dacă există posturi didactice/catedre vacante incomplete în specialitate. 
Opțiunea se adresează, în scris, comisiei judeţene (...) de mobilitate, care identifică și propune posturile 
didactice/catedrele vacante incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare. 
În baza propunerii comisiei judeţene (...) de mobilitate, inspectorul școlar general emite decizia pentru efectuarea 

obligației de predare de către cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director 
adjunct în alte unităţi de învăţământ decât cele în care sunt titulare, în unitatea de învățământ în care sunt  numite 
în funcția de conducere. 

(4) În situaţia în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct în alte 
unităţi de învăţământ decât cele în care sunt titulare şi nu au posibilitatea de a efectua obligaţia de predare în 
unităţile de învăţământ în care sunt titulare sau în unitatea unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de 
conducere conform alin. (3), comisia judeţeană (...) de mobilitate identifică posturile didactice/catedrele 
incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare în unităţi de învăţământ apropiate şi publică aceste 
posturi cu menţiunea „Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct”. În etapa de 
detaşare în interesul învăţământului, conform Calendarului, inspectorul şcolar general emite decizia de detaşare în 
interesul învăţământului a cadrelor didactice respective pe posturile didactice/catedrele incomplete. 

(5) Procedurile de la alin. (3) sau (4) se aplică şi în cazul cadrelor didactice titulare pe posturi de institutor/profesor 
pentru învăţământul primar sau preşcolar care au ocupat, prin concurs, funcţii de director sau de director adjunct 
în unitatea de învăţământ în care sunt titulare sau în alte unităţi de învăţământ decât cele în care sunt titulare, în 
vederea asigurării acestora a obligației de predare.
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Asigurarea resursei umane pentru asigurarea dreptului la educaţie a minorilor care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina

Art. 22 (2)
(2) Pentru asigurarea dreptului la educaţie a minorilor aflați în situații deosebite care provin din 
zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, inclusiv a celor care nu 
solicită protecție internațională conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările 
și completările ulterioare, ori a celor care sunt beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 
2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 și având drept efect introducerea unei protecții temporare, 
cuprinşi în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc,
 inspectoratele şcolare au obligaţia de a asigura resursa umană necesară desfășurării activităților 
didactice cu aceştia. 

În situația în care resursa umană este insuficientă, prin derogare de la prevederile art. 247, 248, 254, 
262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și 
activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de 
stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare, în conformitate cu prevederile art. 
11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 (...).
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Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, 
la data de 1 septembrie 2023

Art.29 (2)
 Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 

septembrie 2023, sunt: 
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani şi o lună, 32 de ani şi 3 luni stagiul complet 

de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
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Condiții de participare a personalului didactic de predare prevăzut la art. 106 
la  etapa de  transferșȘi la pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Art. 34 (1)
La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrângerii de 

activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, poate participa personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3), cu 
respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) și personalul didactic de predare prevăzut la art. 106, aflat în 
restrângere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  

Art. 35 (2)
Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului 

didactic de predare prevăzut la art. 106 se realizează, la nivelul județului/municipiului București doar 
pentru ocuparea de posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învăţământ/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. 

Art.54 (6)
(6) Personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 poate participa la etapa de pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ preuniversitar numai la nivelul județului/municipiului București, doar pentru 
ocuparea de posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învăţământ/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.
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Prioritate la  etapa de  transfer 
a personalului didactic pentru soluționarea restrângerii de activitate 

Art.46 (3) 
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau 
prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), are prioritate 
cadrul didactic prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) care este titular/angajat în specialitatea 
postului/catedrei solicitat(e) conform documentului de numire/transfer/repartizare în 
învăţământ 

sau, 
în situația în care este titular/angajat pe două sau mai multe specializări, una din 
specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în 
specialitatea postului/catedrei solicitat(e).
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Modificarea duratei contractului individual de muncă (CIM) 
din durată determinată de un an în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Art. 51(1)
 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei CIM din durată 
determinată de un an în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, 
dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de 
repartizare cel puțin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la proba scrisă, cât și la proba 
practică sau inspecția la clasă), în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă 
postul este vacant. 
Art. 52(2) 
2) Beneficiază de modificarea duratei CIM din durată determinată de un an în CIM pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) cu CIM 
pe perioadă determinată de un an, încheiat până cel târziu la data începerii cursurilor, care a dobândit 
definitivarea în învățământ și care a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte) în specialitatea 
postului didactic/catedrei ocupat(e) la un concurs național, conform  art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la 
proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) cu 
CIM pe perioadă determinată de un an, care a dobândit definitivarea în învățământ și a obținut cel puțin nota 
sau media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la mai multe concursuri naționale, beneficiază de 
modificarea duratei contractului individual de muncă în baza celei mai mari note/medii de repartizare 
obținute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale 
și specifice din prezenta Metodologie, dacă ulterior obținerii acestei note/medii de repartizare nu a mai 
participat la un concurs naţional sau nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul unui 
concurs naţional, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat (e).
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Criterii de ierarhizare în etapa de  pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 

Art. 57(5) lit. a), b), c) 
La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă 

solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii 
conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării 
postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/ inspecția specială la clasă, după 
caz, în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră: 

a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul 
didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de învățământ în 
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), are înscrisă în documentul de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră o unitate de învățământ situată în localitatea în care solicită 
postul didactic/catedra vacant(ă); 

b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, 
una din specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea 
postului/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra; 

c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea 
postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, 
una din specializările  înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea 
postului/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul 
didactic/catedra;
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Criterii de ierarhizare în etapa de  pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 

Art. 57 (9), (10) 
(9) (...)  În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea 

familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate 
a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, solicită acordul de principiu pentru acelaşi post 
didactic/aceeaşi catedră vacant(ă), ierarhizarea acestora se realizează  în baza punctajelor finale stabilite la 
nivelul inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 2. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează 
prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza 
documentelor justificative. 

(10) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite 
acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se 
pot vacanta în etapa de pretransfer, cu prioritate pentru cadrele didactice care solicită pretransferul pentru 
reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de 
sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele 
didactice situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în 
unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează 
în şedinţa de repartizare pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii 
unităţilor de învăţământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţile de 
învăţământ înştiinţează, în scris, inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 .
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Situație suplimentară în care Comisia județeană de mobilitate poate acorda 
pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice

Art. 57 (12) lit. c) 
 Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate: 

a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ 
în situaţia în care abaterile nu au fost remediate și poate respinge, în ședința de repartizare, ca 
inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză;

b) poate acorda, în ședința de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul 
consiliului de administrație al unității de învățământ în situaţia în care abaterile nu au fost 
remediate, sub rezerva aprobării acestuia în consiliul de administrație al inspectoratului școlar în 
perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru 
soluționarea cererilor de pretransfer;

c) poate acorda pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice, dacă se 
constată în ședința de repartizare abateri în acordarea/ordinea  acordurilor de principiu 
emise de unitățile de învățământ, sub rezerva aprobării în consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate 
în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer.
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Situație suplimentară în care Comisia județeană de mobilitate poate acorda 
pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice

Art. 58 (2) 
Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării 

locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate, la propunerea medicului de 
medicină a muncii, se realizează cu informarea Ministerului Educației. 

În adresa de informare, care se transmite, în perioada prevăzută în Calendar, Direcției GMRURS din 
cadrul Ministerului Educației, se precizează:

⚫  numele şi prenumele cadrului didactic, 
⚫ unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular/angajat, 
⚫ unitatea/unităţile de învăţământ la care se solicită pretransferul, 

la care se anexează, în copie certificată „Conform cu originalul” de preşedintele comisiei județene/a 
municipiului Bucureşti de mobilitate:

⚫  acordul/acordurile de principiu emise de unitatea/unitățile de învăţământ
şi, după caz, 

⚫ documentele justificative care au stat la baza solicitării pretransferului pentru reîntregirea 
familiei, 

⚫ respectiv documentele care au stat la baza solicitării pretransferului în vederea schimbării 
locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate: diagnosticul, 
propunerea medicului de medicină a muncii şi documentele medicale justificative.
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Criterii de departajare a cadrelor didactice angajate cu CIM pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, prin concurs național

Art. 64 (13) 
(13) Cadrul didactic cu statut de angajat cu CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior înscrierii 

la concurs, care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 şi obţine media de repartizare minimum 7 
(şapte), calculată conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe 
postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de 
administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra 
respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă 
nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat. 

În situaţia în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine media de 
repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obţine cel puţin media de 
repartizare minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră. 

În situația în care, la nivelul unităţii de învăţământ, la o anumită specialitate, numărul posturilor 
didactice/catedrelor cu o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani, care pot fi ocupate pe perioadă 
nedeterminată începând cu 1 septembrie 2023, este mai mic decât numărul cadrelor didactice cu statut de 
angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, care solicită 
repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate, departajarea 
acestora se realizează în baza notei/mediei de repartizare obţinute la ultimul concurs naţional la 
care acestea au participat. În cazul notelor/mediilor egale, se aplică, în ordine, criteriile de departajare 
prevăzute la art. 65 alin. (1).
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Înscriere  la concursul naţional  în două sau mai multe județe 

Art.67 (2) 
(2) Candidaţii se pot înscrie la concursul naţional, în perioada prevăzută de Calendar, şi în două sau 

mai multe judeţe ori în municipiul Bucureşti şi în alte judeţe. 
Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit 

pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2023, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită 
doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul, conform 
precizărilor inspectoratului școlar unde se depune/transmite cererea. 

Repartizare candidaților care susțin proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice din 
învăţământul preşcolar şi primar din unităţile de învăţământ, clase/grupe cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale 
Art. 67 (11) 
(11) Candidaţii care susţin probe scrise conform art. 67 alin. (10) sunt repartizaţi, în baza rezultatelor obţinute 

la concurs, pentru angajare pe perioadă determinată/nedeterminată, numai pe posturi didactice 
vacante/rezervate în învăţământul preşcolar sau primar, după caz, în unităţi de învăţământ, clase sau 
grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau, pe perioadă determinată, pentru predarea 
orelor de limbă maternă pentru minorităţile naţionale normate la clasele de nivel primar cu 
predare în limba română.
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Posturi exceptate de la atribuirea în regim de plata cu ora

Art. 94 (4) 
4) După încheierea CIM pe perioadă nedeterminată/determinată cu personalul didactic calificat 
repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, 
posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, cu excepţia posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidaţii cuprinşi în programe 
recunoscute de Ministerul Educației 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, în regim de plata cu ora personalului 
didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, la solicitarea, în scris, a acestuia şi comunică 
situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. 

Criteriu nou de departajare la atribuirea orelor în regim de plata cu ora
Art. 94 (8) 
(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. b)-g) se aplică, 

în ordine, următoarele criterii:
a) calificativul  obținut la ultima evaluare anuală în calitate de personal didactic de 

predare;
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Detalierea ordinii de repartizare în ședințe a categoriilor de candidați 

Art. 103 (1) lit. c), e), f) 
(1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
a) 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);
b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, 

conform art. 96 alin. (3);
c) candidaţi cuprinşi în programe recunoscute de ME, 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, care au obţinut cel puţin 
media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean (...), 
conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; 

d) 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. 99 alin. (5), în ordinea 
descrescătoare a mediilor de repartizare;

e) 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. 99 alin. 
(3), în ordinea descrescătoare a notelor;

f) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 
(cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean /(...) cu norma didactică de 
predare incompletă, în vederea constituirii normei conform prevederilor art. 8 alin. (4).
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Detalierea ordinii de repartizare în ședințe pe posturile didactice care se vacantează 
după începerea anului şcolar 2023-2024, începând cu plata cu ora

Art. 104 (3), lit. f)-j) 
3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2023-2024 se atribuie de 

inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:
(...)
f) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat cuprins în programe recunoscute de 

Ministerul Educației, 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 anagajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 

g) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular, în condiţiile prezentei Metodologii;
h) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat anagajat cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată, în condiţiile prezentei Metodologii;
i) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare asociat şi pensionat calificat, în condiţiile prezentei 

Metodologii;
j) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de 

inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii;

30

NOUTĂȚI



Personalul didactic de predare încadrat în funcţia de educator-puericultor
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 PJ în care funcționează nivelul preșcolar cu program prelungit sau unităților de învățământ 
preuniversitar cu PJ ce au în structură învățământ preșcolar, prin decizia inspectoratelor şcolare, cât şi ca unități 
de învățământ preuniversitar cu PJ pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană 
juridică fondatoare, conform prevederilor O.U.G. nr. 100/2021, (...), 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.

(5) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a personalului didactic de predare prevăzut la alin. 
(1). 
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Etapele de mobilitate la care poate participa personalul didactic de predare încadrat în 
funcţia de educator-puericultor

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
- 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.
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Moduri de ocupare a posturilor vacante/rezervate de educator-puericultor 
din creşele prevăzute la art. 106 alin. (1) 

Art. (107) 

 (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 CIM pe durată determinată de un an în CIM 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 CIM 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.
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Etapele de mobilitate la care poate participa personalul didactic de predare încadrat în 
funcţia de educator-puericultor

Art. (107) 
(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.
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Numirea în funcţia de director la creșele nearondate unei unități de învățământ

Art. (107) 

(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 PJ, 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. 
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Declarație obligatorie pentru candidații care se înscriu 
la două sau mai multe etape de mobilitate în două sau mai multe județe

Art. 108 (4) 
(4) Cadrele didactice/candidații care se înscriu la două sau mai multe etape de mobilitate a 
personalului didactic de predare sau, în perioada de înscriere la concursul național, depun/transmit 
dosare în două sau mai multe judeţe sau în două sau mai multe judeţe și municipiul București au 
obligaţia de a declara atât la înscriere, cât şi înainte de a opta pentru ocuparea unui post 
didactic/unei catedre în şedinţele de repartizare organizate conform Calendarului, situaţia 
posturilor didactice/catedrelor ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii în județ/municipiul 
București sau în alte judeţe/municipiul București ori în cadrul aceleiași etape, dar  la o dată anterioară.
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Declarație obligatorie pentru candidații care se înscriu 
la două sau mai multe etape de mobilitate în două sau mai multe județe

Art.115 (4,) (5)
(4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2), inspectoratele şcolare:
❑  pot solicita inspectoratelor de poliție județene (...) extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv copie de pe 

Registru, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 (...), respectiv art. 18 alin. (3) din 
Legea nr. 118/2019 (...), precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 (...) 

sau 
❑ pot solicita candidaţilor/cadrelor didactice să depună obligatoriu la dosarul de înscriere cazierul şi 

certificatul/adeverința de integritate comportamentală prevăzut(ă) de Legea nr. 118/2019 (...), în original, în 
perioadele de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. 

În cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la
dosar în perioada de înscriere/validare, acesta are obligația de a depune obligatoriu certificatul de integritate
comportamentală la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă.

(5) În situaţia în care inspectoratele şcolare optează pentru a solicita inspectoratelor de poliție județene (...) extrasul 
de pe cazierul judiciar, respectiv copie de pe Registru, solicitările acestora se transmit imediat după finalizarea 
înscrierii cadrelor didactice/candidaţilor la etapele de mobilitate respective, astfel încât documentele solicitate să 
fie furnizate cel târziu până la data organizării şi desfăşurării şedinţelor de repartizare sau atribuirii posturilor 
didactice/catedrelor în regim de plata cu ora, iar în cazul concursului naţional până la data afişării rezultatelor la 
probele practice/orale şi la inspecţiile speciale la clasă.
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