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ANUNȚ 

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plată cu ora 
 

 
ACTIVITATEA 

 
PERIOADA/ 

DATA 

Dosarele pentru încadrare în regim de plată cu ora ( pentru personalul didactic de predare 

titular în altă unitate de învăţământ, specialiștii consacraţi în domeniul de specialitate al 

curriculei şcolare, personalul angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic 

pensionat) se depun la unitățile de învățământ și la inspectoratul școlar.  

 
 

26 și 27.08. 
2021 

Susținerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora, la unitățile de învățământ ( 

pentru personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, specialiștii 

consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalul angajat în alte 

domenii de activitate, personalul didactic pensionat*).  

 
26 și 27.08. 

2021 

Directorul unității de învățământ atribuie ore în regim de plata cu ora pentru titularii unității de 

învățământ care au solicitat acest lucru și care sunt calificați pentru a preda orele solicitate, 

emite decizia de încadrare în regim de plată cu ora și încheie contract individual de muncă în 

regim de plată cu ora cu titularul respectiv.  

 
30.08.2021 

După atribuirea orelor în regim de plată cu ora pentru titularii unității de învățământ, 

directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate 

acordă avizul pentru încadrarea în regim plata cu ora personalului didactic titular din alte 

unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, cu 

respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă 

este cazul.  

 
 

30.08.2021 

Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu 

contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi 

depunerea acestuia la inspectoratele şcolare 

31 august -1 
sptembrie 

2021 

Cadrele didactice care nu au primit aviz de la unitatea de învățământ și care au depus la 

inspectoratul școlar dosarul în data de 26 sau 27 august 2021 vor fi repartizate în ședință de 

repartizare conform prevederilor art. 94, alin. (7) și art. 96, alin. (3)din Metodologia-cadru.  

 
2-3.09.2021 

Notă*: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile 
de resort, nu se susțin interviuri.. 

Inspector şcolar general, 
Prof. dr. Daniel BOTEZATU 

 
Inspector şcolar general adjunct, 
Prof. Paul OCTAV                                                                                               

  Inspector şcolar pentru  
managementul resurselor umane 

                                                                                     Prof. Elena DĂMII 
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