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Având în vedere: 

- Prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin 

OMEC nr. 5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare: 

„Art. 8 (1) Norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a 

elevilor în clasă, a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ, se constituie în baza documentului 

de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare şi cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare 

specializării / specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de 

absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master în corelație cu ciclul I de studii universitare de licenţă, 

pe diploma de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesională/certificatul de atestare a 

competenţelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau pe 

diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an 

şi jumătate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, 

studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de 

absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a  unei  

discipline  din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului 

de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele care atestă titlul științific de doctor şi certificatele de 

absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.  

(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare 

pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi:  

a) programele de conversie cu durata de minimum un an şi jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, 

care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice altele decât 

cele ocupate în baza formării inițiale; 

b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu 

diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;  

c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu 

diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru 

ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.” 

 

- Prevederile art. 2 alin. (3) şi (4) din OMEN nr. 3092/2020 pentru aprobarea Centralizatorului 

privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților 

învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul 

național de definitivare în învățământ 2020, denumit în continuare Centralizator:  

„(3) Candidații ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator primesc acceptul de participare la etapele de 

mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sau la examenul național de definitivare în 

învățământ dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite și dacă specializarea înscrisă pe 

diploma de studii a candidatului/programul de studii universitare finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre 

specializările/asimilat unuia din programele de studii universitare incluse în acest Centralizator. În aceste situații 

acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, la 

concursurile de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar sau la examenul național de 
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definitivare în învățământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării, prin direcțiile 

generale/direcțiile de specialitate. 

 (4) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare existente în Centralizator și pentru alte 

discipline/domenii din învățământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării, 

prin direcțiile generale / direcțiile de specialitate.” 

 

- Notele prevăzute în Centralizatorul 2020: 

 „La specializările nominalizate mai sus se adaugă :  

(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; 

(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un 

an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care dau dreptul de a profesa                

într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de 

conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii 

didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale             

nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

- Situaţiile transmise de unele inspectorate şcolare; 

- Memoriile şi petițiile unor absolvenţi ai învăţământului superior care au solicitat 

înscrierea la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar 2020 şi la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, 

 

conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a acordat acceptul pentru participarea la etapele 

de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2020, la concursurile de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 

sesiunea 2020 şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, pentru candidaţii care au 

finalizat următoarele specializări/programe de studii, după cum urmează: 


