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O R D I N  

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5616/2010 

 

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din data de 9 februarie 2011, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin: 

Art. I. Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 5616/2010, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 15 noiembrie 2010, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 76 va avea următorul cuprins: 

„(1)  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după operaţiunile de la art. 75 din prezenta 

Metodologie, inspectoratul şcolar organizează concurs pentru suplinire cu probe scrise şi 

practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, după caz, în conformitate cu precizările 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Proba scrisă se desfăşoară în centre de 

concurs constituite la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea probei scrise, se constituie câte o comisie la nivelul fiecărui centru de concurs în  
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următoarea componenţă: preşedinte – inspector şcolar/ inspector şcolar de specialitate/director; 6 - 

12 membri – inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate/directori; secretar - un cadru 

didactic; informatician/analist programator/ajutor analist programator. Comisia din centrul de 

concurs are atribuţiile prevăzute la art. 46 din prezenta Metodologie. În toate sălile de concurs vor fi 

instalate camere video de supraveghere. Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi cea de la 

concursul din 13 iulie 2011.” 

2. Alineatul (4) al articolului 76 va avea următorul cuprins: 

„(4) La concursul pentru suplinire au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile 

de studii prevăzute prezenta Metodologie şi ale Centralizatorului, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute la art. 39-42 din prezenta Metodologie. Absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu 

a doua specializare pot susţine, în cadrul concursului pentru suplinire, proba scrisă în concordanţă cu 

a doua specializare înscrisă pe diploma de absolvire, în vederea ocupării de catedre vacante/rezervate 

în a doua specializare din învăţământul primar sau gimnazial. Absolvenţii învăţământului superior 

tehnic, silvic, economic, agricol pot susţine în cadrul concursului pentru suplinire proba scrisă la 

disciplina educaţie tehnologică. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost 

înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum 

şi persoanele eliminate la concursul din 13 iulie 2011 pentru fraudă sau tentativă de fraudă. 

3. Alineatul (16) al articolului 76, va avea următorul cuprins: 

„(16) Pentru proba scrisă, subiectele se elaborează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului.  Evaluarea lucrărilor scrise şi rezolvarea contestaţiilor la concursul pentru 

suplinire se realizează în conformitate cu prevederile art. 50-54 din prezenta Metodologie.” 

4. Alineatele (17)-(20) ale articolului 76, se abrogă. 
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5. Litera e) a alineatului (1) al articolului 77 va avea următorul cuprins: 

„e) candidaţii care au participat la concursul pentru suplinire, sesiunea august 2011, în 

judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 

5,00 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a 

notelor;” 

6. Alineatele (1)-(4) ale articolului 80, vor avea următorul cuprins: 

„(1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispoziţiilor art. 75-79 din prezenta Metodologie, 

se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin plata cu ora, cu avizul inspectoratului 

şcolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor 

didactice pensionate şi suplinitorilor calificaţi care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru 

ocuparea acestor ore vacante/rezervate.  

(2) Repartizarea personalului didactic prevăzut la alin. (1) se face în baza deciziei semnate de 

inspectorul şcolar general, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, respectându-se precizările 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, astfel: 

a) pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului şcolar pentru 

personalul didactic titular, asociat şi suplinitor calificat sau până la revenirea titularului la post pentru 

personalul didactic titular, asociat şi suplinitor calificat, încadrat prin plata cu ora pe posturi 

didactice/catedre rezervate;  

b) pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar pentru personalul didactic 

pensionat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic pensionat încadrat pe 

posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar. 

(3) Cadrele didactice titulare şi suplinitoare calificate pot fi încadrate pe orele rămase 

neocupate în regim de plata cu ora, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi 

educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă.  

(4) În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat consiliul 

de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare 

pentru titulari şi suplinitori calificaţi în învăţământ prin cumul de funcţii. 
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7. După alineatul (4) al articolului 91 se introduce un alineat nou (4
1
) cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Candidaţii care au fost eliminaţi, la concursul din 13 iulie 2011 sau la concursul pentru 

suplinire din 4 august 2011, pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate în anul şcolar 2011-2012.” 

 

Art. II.  Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi 

Examinare şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. III.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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