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Calendarul mobilității personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021:

14) Detașarea în interesul învățământului:
a. înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ;
Până la 5 iunie 2020
b. discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Termen: 10 iunie 2020
c. transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului,
însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare;
Perioada: 10-12 iunie 2020
d. numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate
prin concurs;
Până la data de 17 august 2020
e. ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care
beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art.
61 din Metodologie, precum şi de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul
învăţământului, în anul școlar 2020-2021 şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante
/rezervate;
Termen: 18 august 2020
NOTĂ:

În perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detașări în interesul învățământului, conform
prevederilor art. 82 alin. (1) - (5) din metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului
național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,
sesiunea 2020, precum și pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și
particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul național
pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020. Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului și nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor școlare, iar
pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.
II. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare
Articolul 2541
Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul învăţământului, cu
acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea
acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor
de
învăţământ,
unităţilor
conexe
ale
învăţământului
preuniversitar,
inspectoratelor
şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare.
Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor
de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
II. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificările și
completările ulterioare:
Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și
activitățileaferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se
desfăşoară, următoarele:
p) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul
preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular
prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării
în învățământ, sesiunea 2020;
(5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care
solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care
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solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate,
pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la
cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv susţin o
probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii moderne/minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac
excepţie cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi
didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în
limba minorităţii în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii
în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe
post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere,
conform prezentei Metodologii.
(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care
solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care au
efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care solicită completarea
normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru
restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul
învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la
clase/grupe cu predare în limba română susţin proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române. Fac
excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate şi cadrele didactice angajate pe durata
de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe
posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea
„Limba română” sau „Limba şi literatura română”, precum şi cadrele didactice care au efectuat studiile în alte
ţări în limba română.
(9) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se organizează conform prevederilor anexei nr. 1 la
prezentul ordin şi se evaluează prin calificative „Admis/Respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii,
rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probelor orale rămânând definitiv. Inspectoratul
şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de
preşedintele comisiei de evaluare a probelor orale, în care se consemnează rezultatele obţinute la aceste
probe.”
(9^1) Probele orale eliminatorii, prevăzute la alin. (5) şi (6) se pot organiza şi în sistem online. Procedura
specifică de organizare şi desfăşurare a acestor probe se elaborează de comisia judeţeană/municipiului
Bucureşti de mobilitate a personalului didactic.
(10) Rezultatul „Admis” obţinut la probele orale eliminatorii de către cadrele didactice în oricare etapă de
mobilitate rămâne valabil şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar, prevăzute la alin. (1), precum şi pentru etapele mobilității personalului didactic de
predare titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2020-2021
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei
didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de
activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin schimb de posturi/detaşare, organizate
în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot
participa:
a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), din învățământul preuniversitar de
stat, respectiv din învățământul particular, cu respectarea prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, înscrise la examenul național
pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020;
c) cadrele didactice care au devenit titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în
baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar
de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de
unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat
în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de
activitate/pretransfer;
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e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului
organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 și care
au obținut media de repartizare cel puţin 7 (şapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul
preuniversitar de stat în ultimii 6 (şase) ani;
f) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr.
108/19981, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă
socială şi protecţia copilului.
(5) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate să funcţioneze
provizoriu, titularizate în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în
învățământul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din
învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă
determinată/nedeterminată, detaşare în interesul învăţământului sau la cerere în învăţământul preuniversitar
particular, completarea normei didactice pe perioadă determinată în învăţământul preuniversitar de stat, iar în
situaţia în care unitatea de învăţământ particular se desființează pot fi detaşate şi în interesul învăţământului
pentru restrângere nesoluţionată în învăţământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani
consecutivi.
......
Art. 20 (3) 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 nu au posibilitatea de a efectua obligaţia de
predare în unităţile de învăţământ în care acestea sunt titulare, comisia de mobilitate a personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar identifică posturile
didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea de către acestea a obligației de
predare în unităţile de învăţământ în care au ocupat funcţii de director sau de director adjunct sau în unităţi de
învăţământ apropiate şi va publica aceste posturi cu menţiunea "Post pentru stabilirea obligației de predare
director/director adjunct". În etapa de detaşare în interesul învăţământului, în perioada prevăzută de Calendar,
inspectorul şcolar general emite decizia de detaşare în interesul învăţământului a cadrelor didactice respective
pe aceste posturi didactice/catedre incomplete.
......
Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate
anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se
ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin detașare
în interesul învățământului.
(2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul
preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe
postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare, cu acordul scris al persoanelor
solicitate, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, şi cu avizul consiliului/consiliilor de
administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular. Personalul
didactic de predare 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, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe
post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care
cadrul didactic este titular. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii
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logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic
respectiv.
(3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul
învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare,
trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul
învăţământului la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele
didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe
posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste
probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) şi alin. (8).
(4) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin
decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
primitoare/CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de
învăţământ la care cadrul didactic este titular. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi
didactice/catedre se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la
comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către
consiliul de administrație al unității. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ/CJRAE/CMBRAE în urma contestației este definitivă şi poate fi atacată numai prin procedurile
contenciosului
administrativ.
(5) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul
preuniversitar de stat în unităţi de învăţământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unităţi de
învăţământ care nu sunt incluse în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dispune prin decizie a
inspectorului şcolar general, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ primitoare, cu avizul Ministerului
Educației și Cercetării.
(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost
soluţionată se detașează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi
didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în
perioada prevăzută în Calendar.
Art. 83 (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în
interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea
concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale. În cazul unei funcţii
de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unităţii de
învăţământ este asigurată, până la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit
prin detaşare sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor legale.
(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul
învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educației și Cercetării, în baza acordului scris al persoanelor
solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. Funcţiile de îndrumare şi
control din inspectoratele şcolare, temporar vacante, se ocupă, până la revenirea persoanelor numite prin
concurs, de cadre didactice titulare, numite prin detaşare sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea
prevederilor legale.
(3) Detașarea în interesul învăţământului în funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educației și
Cercetării, precum şi în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune
prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului,
dar nu târziu de sfârșitul anului şcolar, se realizează conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de conducere din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, respectiv în funcţii de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, se stabileşte în
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consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi se precizează în decizia de detaşare în interesul
învăţământului.
......
Art. 84 (15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi la cerere pe
posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) şi art.
82 alin. (4).
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