INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
învățământul preuniversitar pe perioadă determinată în regim
de cumul/plata cu ora
Extras din metodologia cadru , aprobata cu OMENCS nr. 5739/14.11.2017, art. 94

1) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă
nedeterminată/determinată, cu personalul didactic calificat repartizat conform
prezentei Metodologii, directorul unității de învățământ atribuie, prin decizie,
posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora
cadrelor didactice titulare în unitatea de învățământ, la solicitarea acestora și
comunică situația la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar.
2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate
în regim de cumul/plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de
învățământ, directorii unităților de învățământ în care mai rămân posturi
didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de
cumul/plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susținerii unui
interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă
unitate de învățământ, specialiștilor consacrați în domeniul de specialitate al
curriculei școlare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului
didactic pensionat cu respectarea condițiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate
3) Pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de cumul/plata
cu ora, conform alin. (2), inspectoratul școlar emite decizia de repartizare, în baza
căreia personalul didactic titular în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați
în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalul angajat în alte domenii de
activitate şi personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în
regim de cumul/plata cu ora cu directorul unității de învățământ.
Art. 95 alin 2
Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, în regim
de cumul/plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea
titularului la post/catedră în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor
Centralizatorului, a condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin.
(2)-(6) şi a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi
încadrate pe orele rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora, de regulă, până
la o jumătate de normă de predare, iar învățătorii şi educatoarele pe posturile rămase
neocupate, în cumul, până la o normă. În cazuri excepționale, pentru disciplinele
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deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administrație al unității de
învățământ poate aproba depășirea jumătății de normă de predare, în regim de cumul,
pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de îndrumare și
control poate fi încadrat în regim de plata cu ora, fără a depăși 5 (cinci)
ore/săptămână de predare în specialitate.
Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de
cumul/plata cu ora:
a)
depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la
unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;
Zilele: 1 și 4 septembrie 2017
b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul
personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a
directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în
regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de
învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat;
Termen: 5 septembrie 2017
c)
transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a
listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul și a listei
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase
neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare;
acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului
didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă
unitate de învățământ;
d)
reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate;
reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate;
Termen: 6 septembrie 2017
e)

emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Perioada: 6-8 septembrie 2017
Inspector Școlar Pentru Managementul Resurselor Umane
Prof. Mihail FÂSAN
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