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ORDIN Nr.3151
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare
din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale
si cercetarii stiintifice nr. 5.739/2016

In conformitate cu prevederile art. 63, 90, art. 94 alin. (1) si alin. (2) lit. n) si art. 254 din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei Nationale,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar in anul scolar 2017-2018, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si
cercetarii stiintifice nr. 5.739/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.012 si
nr. 1.012 bis din 16 decembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat in baza criteriilor stabilite de consiliul de
administratie al unitatii de invatamant, avizat de inspectorul scolar care coordoneaza activitatea
liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la
clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarile educatoare sau
invatator, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;
2. La articolul 4 alineatul (2), dupa litera h) se adauga o noua litera, litera i), cu urmatorul
cuprins:
i) avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, pentru posturile didactice/catedrele
vacante si rezervate din unitatile de invatamant care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si
tehnic si au o pondere majoritara a invatamantului dual.
3. La articolul 4, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(13) Cadrelor didactice angajate in baza unui contract individual de munca pe perioada
nedeterminata in invatamantul preuniversitar pana la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 ani
de predare efectiva la catedra cu statut de cadru didactic calificat, li se modifica durata contractului de
munca din perioada nedeterminata in perioada determinata, in temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand posibilitatea, cu acordul acestora, de a ramane
incadrate pe perioada determinata in anul scolar 2017-2018, pe posturile didactice/catedrele pe care au
fost titulare.
4. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Incadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic si de pregatire-instruire
practica se realizeaza in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant,
cu respectarea prevederilor alin. (1) si art. 9 alin. (8) si (9). Activitatile de laborator si de pregatireinstruire practica se efectueaza in conditiile legii.
5. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Dupa incadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se incadreaza, dupa aceeasi procedura, cadrele
didactice debutante care nu au dobandit definitivarea in invatamant, repartizate pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in baza rezultatelor
obtinute la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul
preuniversitar de stat sesiunile 2012-2016, precum si cadrele didactice debutante care nu au dobandit
definitivarea in invatamant, repartizate in sesiunile 2015 si 2016, in baza prevederilor art. 253 din
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se poate asigura cel putin
jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare, conform deciziei de repartizare pe
post/catedra.
6. La articolul 29, dupa alineatul (2) se adauga un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul
cuprins:
(21) In unitatile de invatamant preuniversitar care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si
tehnic si au o pondere majoritara a invatamantului dual, atat in etapele de mobilitate a personalului
didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018, incepand cu etapa de intregire
de norma didactica de predare-invatare-evaluare, cat si pe parcursul anului scolar 2017-2018, posturile
didactice/ catedrele vacante/rezervate se ocupa pe baza unor criterii specifice adoptate in consiliul de
administratie al unitatii de invatamant.
7. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 41. - Personalul didactic titular care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate 2017
revine pe postul didactic/catedra avut(a) anterior, in situatia in care, pana la data inceperii cursurilor
anului scolar 2017-2018, se constata ca postul didactic/catedra a fost vacantat(a) sau reinfiintat(a) ori
s-a reinfiintat cel putin jumatate de norma din catedra respectiva, iar cadrul didactic respectiv nu a
ocupat un alt post/o alta catedra in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant,
directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului
didactic decizia emisa de inspectoratul scolar de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior.
Posturile didactice/Catedrele eliberate se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului
didactic din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
8. La articolul 74, alineatul (8) se abroga.
9. La articolul 75, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizati pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de
administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati modifica durata
contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, in situatia in
care acesti candidati promoveaza in termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic/catedrei
vacant(e) examenul pentru definitivarea in invatamant.
10. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 83. - (1) In cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, pana la
organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, cu respectarea prevederilor legale.
Art. II. - Directia generala management si resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei
Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase
Bucuresti, 31 ianuarie 2017.
Nr. 3.151.

