CABINET MINISTRU

_____________________________________________________________________________

ORDIN
pentru modificarea i completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului
didactic din înv mântul preuniversitar în anul colar 2014-2015, aprobat prin Ordinul
ministrului educa iei
nr. 5451/2013
În baza prevederilor art. 252, art. 253
art. 284 alin. (7)
nr. 1/2011 cu modific rile i complet rile ulterioare;

Ministrul Educa iei Na ionale
emite prezentul ordin:

Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din înv mântul
preuniversitar în anul colar 2014-2015, aprobat prin Ordinul ministrului educa iei
nr. 5451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717
717 bis din 21
noiembrie 2013, se modific i se completeaz dup cum urmeaz :
1. Litera h) a alineatului (1) al articolului 4 se modific

i va avea urm torul cuprins:

personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, stabilirea personalului didactic care
-

e pensionare,

didactic titular
septembrie 2014, modificarea duratei contr
are;
2. Litera g) a alineatului (2

3.

itera b) a alineatului (1) al articolului 15 se

c)

, cu
nic, silvic,

4.
cuprins:

un alineat nou, alin

1

solicitate pentru întregirea normei didactice, pentru
întregirile de norm didactic ,
în

care nu s-a

5.
(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-

completare a normei didactice de predare-

-

-evaluare. În mediul rural completarea normei

pot beneficia de completarea normei didactice de predarecadrele didactice titulare care
- completeze norma di
cu ore în
care au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice
neîntrerupt
orele respective sunt vacante
acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare,
acestora în
procesul-

6.
ce/catedrelor vacante/rezervate

ocupare a posturilor dida

2014septembrie 2014

ile

-

2

7.
pentru cadrele didactice titulare, conform specializ
acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În
mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-evaluare pe
neîntrerupt
acestora

orele respective sunt vacante

8.

l cuprins:

nota/media 7
ani,
preuniversitar de stat, aflându-se întra
-

nut note sub 5 (cinci) la

b
ntul preuniversitar de stat sesiunea
2012/
titularizare în înv
c
sitar de stat sesiunea
re în

2013/
.
9.

r a personalului didactic

-a transferat/titular
iar ulterior nu
, aflându-se într-una
a
ar de stat anterioare din sesiunile 2008b
2012/
3

c
2013/

re în
.

1

10. Du
cuprins:
1

urile didactice/catedrele care se pot vacanta
pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa
pe
parcurs
perioade de înscriere,
se

sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.
11. Alineatul (3) al

precum

12. Articolul 54
Art. 54 (1)

-2015

preuniversitar, cu gradul didact
nsionare,
2014, la cerere, conform prezentei Metodologii.
-2015, personalului didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul
4, poate fi reîncadrat cu acordul

(3) P

)

Profesorii consilieri în centr

(2
cerere

(4
urile acestora:

încadrate cadre

didactice

(5
prevederile alin. (1)
,

2)

se
4

ia planurilor(6) Reîncadrarea personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în
septembrie 2014
(7
, respectiv la
.
(8
didactice acordul/refuzul privind

septembrie 2014, în anul

2014-2015, respectiv privind reîncadrarea personalului didactic
e 2014. Comisia de

finale care cuprind:
a) cadrele didactice c
1 septembrie 2014
4-2015;
b) cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au
4
reîncadrarea
2015.
(9) Listele finale, întocmite potrivit alin. (9

de prevederile alin. (7)planurilorinspe

4consiliul de

de

, validate de
,

La

reîncadrare sau de
(10

art. 7 din Legea nr. 554/2004,
(11
ea

-2015, respectiv decizia privin
pensionare.
5

-2015, a

(12
reduce

4
4-2015, respectiv decizia
privind reîncadrarea
4-2015, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea
.
(13) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate, care au avut
vârsta de pensionare,
4
4-2015.
(14) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s4
42015
-

13.
(1) Cadrele didactice netitulare calificate angajate
care au participat la concursuri de titularizare
/media
angajate nu au

2013-2014,
, sesiunile 2008,
în
dactic din

, cu respectarea cumulativ

or

prezenta Metodologie.
din sesiunile
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013,

(3) C
calificate

le generale care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare
-

b) consiliul
14.
idactic netitular calificat care, la
a) a fost repartizat sau i s-2014, la nivelul unui
2013-2014, conform Metodologieipreuniversitar
2

-una
în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e),

sesiunile 2008-2011, iar ulterior
6

2008-2011,
preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);
in
alitatea postului
în specialitatea postului didactic/catedrei
ocupat(e);

l
didactic/catedrei ocupat(e).
data de 1 septembrie 2014;
c) postul didactic/cate
una sau mai multe
, în care cadrul didactic este încadrat în acest an
potrivit art. 29 alin. (2),
viabilitatea;
,
conform prezentei Metodologii;

15.

astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic
în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci pentru departajare se va lua în calcul
nota
la concursul
preuniversitar. La note/medii
nr.
16. Punctul 4) al criteriului
de

istici (la data depunerii dosarului

medie (60 de credite);
.
0,1 p/3 credite, max.6 p
17. Anexele
19 se modific
integrant din prezentul ordin.

i se înlocuiesc cu anexele nr. 1

7

2 care fac parte

Art. II
Na ionale
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

colar Na ional din cadrul Ministerului
i unit ile de înv mânt preuniversitar duc la

Art. III Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXA NR. 1
(Anexa nr. 3 la Metodologie)
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ANEXA NR. 2
(Anexa nr. 19 la Metodologie)
CALENDARUL
- 2015

1)

Termen: 3 februarie 2014
2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, î
de întregire/completare a normei didactice de predare-

-(3) pentru

-2015:

Termen: 3 februarie 2014
b) comunicarea
Termen: 6 februarie 2014
finale a cadrelor didactice
Termen: 10 februarie 2014
Perioada: 3-18 februarie 2014

Perioada: 19-28 februarie 2014
3) Completarea normei didactice de predare-

-evaluare a personalului didactic titular la nivelul

Termen: 3 martie 2014
b) înregistrarea cereril
Perioada: 4-6 martie 2014
u completarea normei;
Termen: 7 martie 2014
Termen: 14 martie 2014
4) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea
a)
Termen: 10 martie 2014
b)
cu 1 septembrie 2014;
Termen: 10 martie 2014
c)
Perioada: 11-14 martie 2014
14

d)
privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 17 martie 2014
e)

Perioada: 17-19 martie 2014
f)

practice/orale de profil;
Termen: 20 martie 2014

g)
restrângerii de activitate;
Termen: 20 martie 2014
h)

te;
Perioada: 20-21 martie 2014

i)
finale;
Termen: 25 martie 2014
j)
Termen: 3 aprilie 2014
k)
Perioada: 3-4 aprilie 2014
l)
Termen: 7 aprilie 2014
m) emit
Perioada: 8-11 aprilie 2014
5)
a)

dactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 8 aprilie 2014

b) etapa I de depunere a cererilor de pretransfer -

acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 9-11 aprilie 2014
c)

Termen: 14 aprilie 2014
d) etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer -

acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 14-16 aprilie 2014
e)

Termen: 17 aprilie 2014
f) etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer -

acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 22-23 aprilie 2014
15

g)
pretransfer;
Termen: 24 aprilie 2014
h)
didactic titular care

Perioada: 24-25 aprilie 2014
i)
Termen: 25 aprilie 2014
j)
Termen: 28 aprilie 2014
k)
Perioada: 28-29 aprilie 2014
l)
Termen: 30 aprilie 2014
m)
Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014
6) Stabilirea pers
rie 2014
didactic titular
-2015:
a)
Perioada: 9-23 aprilie 2014
b)

-

Termen: 23 aprilie 2014
c)
Termen: 24 aprilie 2014
d)
cadrelor didactice, a acordu
-2015
-2015;
Termen: 25 aprilie 2014
e) validarea de c
-2015,
respectiv personalul didactic titular
;
Termen: 30 aprilie 2014
f)
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014
g)
Termen: 6 mai 2014
16

h)
Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014
7)

a)
Perioada: 9-23 aprilie 2014
b)

Termen: 24 aprilie 2014
comisia de mobilitate a personalului

c)

Perioada: 24-28 aprilie 2014
d) validarea d
didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2014, conform art. 253 din Legea nr.
erioare;
Termen: 30 aprilie 2014
e)
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014
f)
Termen: 6 mai 2014
g) emi
Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014
8)

-2015, pentru

iulie 2011:
a)
baza
prevederilor art. 57 din Metodologie;
Perioada: 9-23 aprilie 2014
b)
cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de
-2015, conform prevederilor art. 57 din Metodologie;
Termen: 24 aprilie 2014
c)
acordul/acordul de principiu privind prelun
comisia de mobilitate a per
Perioada: 24-29 aprilie 2014
d)
Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014
9) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice
preuniversitar:
a)

17

-2015, de reîncadrare

-2015 a personalului didactic pensionat care a avut
de titularizare în baza
a cadrelor didactice netitulare,
a
-2015, pentru

calitatea de titular

din Metodologie;
Termen: 30 aprilie 2014
b)

c)

Termen: 5 mai 2014
u posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru

d)

Termen: 6 mai 2014
or la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

Perioada: 7-19 mai 2014
e)
Perioada: 19-21 mai 2014
f)
original, conform graficului stabilit de
Perioadele: 21-23 mai 2014; 14g)
Termen: 26 mai 2014
h)
Perioada: 26 mai-27 iunie 2014
i)
Termen: 21 iulie 2014
j)
Termen: 25 iulie 2014
k)
Perioada: 25-26 iulie 2014
l)

lor;
Perioada: 28-29 iulie 2014

m)
Termen: 30 iulie 2014
9.1) Etapa I de repartizare -

pe posturile didactice/catedrele vacante publ
Termen: 31 iulie 2014
alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate

Termen: 1 august 2014
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în posturi did
Termen: 2 august 2014
Perioada: 6-29 august 2014
9.2) Etapa a II-a de repartizare ,
pe posturile didactice/catedrele

conform art. 58 alin. (10) din Metodologie,

în
pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în
Perioada: 4-5 august 2014
Perioada: 6-29 august 2014

Termen: 5 august 2014

Termen: 5 august 2014
10)

e

a)

Termen: 6 mai 2014
b)
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolven
concurs;
Perioada: 7-19 mai 2014
c)
consilierul juridic al inspectoratul
Perioada: 19-21 mai 2014
d)
original, conform graficului stabilit de

a validare
Perioada: 21-23 mai 2014;

e)
Termen: 26 mai 2014
f) org
Perioada: 26 mai-16 iulie 2014

ocuparea
19

11)
te
prin concurs;
Termen: 4 august 2014
lui, la inspectoratele
Perioada: 21-22 august 2014
Termen: 25 august 2014
iile de

Termen: 26 august 2014
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate c
Termen: 26 august 2014
transfer sau repartizare,
de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
Termen: 27 august 2014
Perioada: 27-29 august 2014
12)
,

a
la concursurile de titularizare sesiunile 2013,

2012 sau 2011:
a)
ar 2014-2015;
Perioada: 11-17 aprilie 2014
b)
cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de
4-2015;
Termen: 23 aprilie 2014
c)

unile 2013, 2012 sau
2011;
Perioada: 21-22 august 2014
d)

obelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 25 august 2014

e)
Termen: 25 august 2014
f)
Perioada: 25-26 august 2014
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g)
de înscriere;
Perioada: 26-27 august 2014
h)
i)
j)
vacante/rezervate
k)

ul preuniversitar, sesiunea 2014,

;
, prin de

l)
Termen: 27 august 2014
m)
angajare

sesiunea
Perioada: 28-29 august 2014

n)
Perioada: 29 august-1 septembrie 2014
13)

Perioada: 1-2 septembrie 2014
rea avizului pentru încadrare în regim de
didactic pensionat;
Termen: 3 septembrie 2014

Termen: 4 septembrie 2014
Termen: 5 septembrie 2014
e)
Termen: 8 septembrie 2014
Termen: 9 septembrie 2014
g) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract

Perioada: 9-10 septembrie 2014
14)
în baza notelor de la
concursul din iulie 2011
Termen: 11 septembrie 2014
;
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c) repartizarea,
în baza notelor de la concursul din iulie 2011, în ordinea
Termen: 12 septembrie 2014

Termen: 15 septembrie 2014

tedre vacante/rezervate.
Termen: 26 septembrie 2014
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