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INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 17 februarie 2011
pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2011  
Data intrarii in vigoare : 18 februarie 2011

    În baza prevederilor art. 94 şi 253 din Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 ,
    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa ţiei, cercet ării, 
tineretului şi sportului nr. 3.753/2011  privind aprobarea unor m ăsuri tranzitorii 
în sistemul na ţional de înv ăţământ,
    în temeiul Hot ărârii Guvernului nr. 81/2010  privind organizarea şi 
func ţionarea Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, cu 
modific ările ulterioare,

    ministrul educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului emite urm ătoarea 
instruc ţiune:

    ART. 1
    (1) Cadrele didactice netitulare calificate înc adrate în înv ăţământul 
preuniversitar prin suplinire în anul şcolar 2010-2011, care au participat la 
concursul na ţional unic de titularizare în ultimii 3 ani anterio ri intr ării în 
vigoare a Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 , au ob ţinut cel pu ţin nota 7 
( şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedr ă, devin titulare ale unit ăţii de 
înv ăţământ respective dac ă sunt îndeplinite cumulativ urm ătoarele condi ţii 
generale:
    a) se certific ă viabilitatea postului/catedrei;
    b) consiliul de administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ respective este de 
acord.
    (2) Începând cu data de 1 septembrie 2011, poat e deveni titular pe postul 
didactic/catedra ocupat( ă) prin suplinire într-o unitate sau dou ă unit ăţi de 
înv ăţământ cu personalitate juridic ă, în anul şcolar 2010-2011, în condi ţiile 
alin. (1), cadrul didactic calificat care, la data solicit ării, îndepline şte 
cumulativ urm ătoarele condi ţii specifice:
    a) a fost repartizat în anul şcolar 2010-2011 la nivelul unui singur 
jude ţ/municipiului Bucure şti pe un post didactic/o catedr ă vacant ă/rezervat ă prin 
suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca sup linitor cu post redus, în una 
sau dou ă unit ăţi de înv ăţământ cu personalitate juridic ă, în baza notei de cel 
puţin 7 ( şapte) ob ţinute la unul dintre concursurile de ocupare a post urilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în înv ăţământul preuniversitar de stat 
sus ţinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 
sau iunie-iulie 2008, în şedin ţă public ă organizat ă pân ă la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2010-2011;
    b) solicit ă un post didactic/o catedr ă care este complet( ă), nu este rezervat
( ă) şi are o viabilitate de cel pu ţin 4 ani;
    c) respect ă condi ţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, a şa cum au 
fost prev ăzute de art. 1 din Metodologia privind mi şcarea personalului didactic 
din înv ăţământul preuniversitar, aprobat ă prin Ordinul ministrului educa ţiei, 
cercet ării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010 , şi de Centralizatorul privind 
disciplinele de înv ăţământ, domeniile şi specializ ările, precum şi probele de 
concurs valabile pentru încadrarea personalului did actic din înv ăţământul 
preuniversitar 2011, aprobat prin Ordinul ministrului educa ţiei, cercet ării, 
tineretului şi sportului nr. 3.184/2011 ;
    d) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului 
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didactic/catedrei, conform Metodologiei privind mi şcarea personalului didactic din 
înv ăţământul preuniversitar, aprobat ă prin Ordinul ministrului educa ţiei, 
cercet ării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010 .
    (3) În situa ţia în care un post didactic/o catedr ă este solicitat( ă) de mai 
multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc c umulativ condi ţiile prev ăzute 
la alin. (2), pentru departajare se va lua în calcu l nota cea mai mare de la 
concursul/concursurile sus ţinut/sus ţinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009 şi/sau 
iulie 2010. La note egale, pentru departajare se fo losesc criteriile şi punctajele 
prev ăzute în anexa nr. 2 la Metodologia privind mi şcarea personalului didactic din 
înv ăţământul preuniversitar, aprobat ă prin Ordinul ministrului educa ţiei, 
cercet ării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010 .
    (4) În situa ţia în care nici aplicarea criteriilor prev ăzute la alin. (3) nu 
conduce la departajare, se aplic ă în ordine urm ătoarele criterii de departajare:
    a) media aritmetic ă, cu 4 zecimale, calculat ă prin trunchiere, a mediei anilor 
de studii şi a mediei examenului de licen ţă/stat/absolvire. Pentru absolven ţii 
liceelor pedagogice/ şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza m ediei 
aritmetice cu 4 zecimale, calculat ă prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi 
a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
    b) domiciliul în localitatea unde se afl ă postul didactic/catedra vacant( ă). 
Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se afl ă postul 
didactic/catedra, atunci este avantajat. Dac ă postul didactic/catedra este într-un 
sat ce apar ţine de o comun ă/un ora ş, candidatul din comun ă/ora ş este avantajat. 
Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce apar ţine de o comun ă/un ora ş, 
candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce apar ţine de acea comun ă/acel ora ş este 
avantajat. Dac ă postul didactic/catedra este într-o comun ă/într-un ora ş, 
candidatul cu domiciliul într-o localitate ce apar ţine de localitatea postului 
este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
    ART. 2
    (1) Cadrele didactice care se încadreaz ă în prevederile art. 1 alin. (2) se 
adreseaz ă, în scris, consiliului/consiliilor de administra ţie al/ale 
unit ăţii/unit ăţilor de înv ăţământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul 
şcolar 2010-2011, prin depunerea unei cereri-tip, co nform modelului prev ăzut în 
anexa care face parte integrant ă din prezenta instruc ţiune, pân ă la data de 25 
februarie 2011. Consiliul/Consiliile de administra ţie analizeaz ă cererile 
individuale şi comunic ă inspectoratului şcolar acordul/refuzul, pân ă la data de 1 
martie 2011.
    (2) Consiliul/Consiliile de administra ţie al/ale unit ăţii/unit ăţilor de 
înv ăţământ comunic ă în scris, pân ă la data de 2 martie 2011, cadrelor didactice 
solicitante motivele acordului/refuzului acord ării titulariz ării pe postul 
didactic/catedra ocupat( ă) prin suplinire în anul şcolar 2010-2011.
    ART. 3
    Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti de mobilitate a personalului 
didactic verific ă situa ţiile transmise de unit ăţile de înv ăţământ şi întocme şte 
listele finale care cuprind cadrele didactice netit ulare propuse pentru a deveni 
titulare începând cu data de 1 septembrie 2011, pe care le supune valid ării 
consiliului de administra ţie al inspectoratului şcolar pân ă la data de 7 martie 
2011. Listele finale validate de consiliul de admin istra ţie al inspectoratului 
şcolar se afi şeaz ă la inspectoratul şcolar pân ă la data de 8 martie 2011.
    ART. 4
    (1) Contesta ţiile se depun la inspectoratul şcolar în termen de 2 (dou ă) zile 
lucr ătoare de la afi şarea listei şi se solu ţioneaz ă de c ătre consiliul de 
administra ţie al inspectoratului şcolar, pân ă la data de 11 martie 2011. Hot ărârea 
consiliului de administra ţie este definitiv ă şi poate fi atacat ă numai la instan ţa 
de contencios administrativ.
    (2) Dup ă solu ţionarea contesta ţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia 
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de repartizare pe perioad ă nedeterminat ă, începând cu data de 1 septembrie 2011, 
pentru personalul didactic validat de consiliul de administra ţie al 
inspectoratului şcolar în condi ţiile prezentei instruc ţiuni, cu precizarea 
unit ăţii de înv ăţământ cu personalitate juridic ă, postului didactic/catedrei, 
nivelului de înv ăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu 
se precizeaz ă viabilitatea postului didactic/catedrei, iar struc tura/structurile 
unit ăţilor de înv ăţământ cu personalitate juridic ă se precizeaz ă numai în situa ţia 
în care regimul de mediu al structurii/structurilor  este diferit de regimul de 
mediu al unit ăţii de înv ăţământ cu personalitate juridic ă.
    ART. 5
    În baza deciziei de repartizare emise de inspec toratul şcolar conform art. 4 
alin. (2), directorii unit ăţilor de înv ăţământ încheie contractul individual de 
muncă pe perioad ă nedeterminat ă, începând cu data de 1 septembrie 2011, cu 
personalul didactic repartizat.
    ART. 6
    Direc ţia general ă management, resurse umane şi re ţea şcolar ă din cadrul 
Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele 
şcolare şi unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 
prezentei instruc ţiuni.
    ART. 7
    Prezenta instruc ţiune se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul educa ţiei,
                     cercet ării, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucure şti, 17 februarie 2011.
    Nr. 3.

    ANEX Ă

                                   - model -

    Se certific ă exactitatea datelor.

             Director,
           .............
      (numele şi prenumele)

                               Domnule director,

    Subsemnatul(a) (ini ţiala tat ălui), 
..............................................., n ăscut( ă) la data de .........., 
cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, c u domiciliul în localitatea 
........., jude ţul (sectorul) ....., str. ............ nr. ..., bl.  ..., sc. ..., 
ap. ..., telefon ................, posesor/posesoar e al/a B.I./c ăr ţii de 
identitate seria ... nr. ..., eliberat( ă) de Poli ţia ........ la data de 
........., v ă rog s ă îmi aproba ţi încadrarea ca titular începând cu anul şcolar 
2011-2012, pe postul didactic/catedra ............. ......... de la 
(unitatea/unit ăţile de înv ăţământ) ......................., localitatea 
............., în baza notei ...... şi a rezultatului "admis" la proba 
practic ă/oral ă de (*) ..................., ob ţinute la concursul na ţional din 
iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocupar ea posturilor 
didactice/catedrelor vacante în unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar din 
jude ţele nominalizate în Hot ărârea Guvernului nr. 1.942/2004  privind nominalizarea 
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jude ţelor-pilot care vor aplica noul sistem de finan ţare şi administrare a 
unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat, din iunie-iulie 2008, la 
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedre lor vacante/rezervate din 15 
iulie 2009 şi/sau la concursul din 14 iulie 2010.
-------------
    (*) Se completeaz ă numai de cadrele didactice care au sus ţinut probe 
practice/orale în cadrul concursului.

    Prezint urm ătoarea situa ţie:
    1. Studii finalizate cu examen de absolvire/lic enţă/bacalaureat:
    a) universitatea, institutul, academia, institu tul pedagogic de 3 ani, 
colegiul, şcoala postliceal ă, şcoala de mai ştri, liceul pedagogic etc. 
....................................., facultatea 
................................................... ...., nivelul studiilor (medii, 
postliceale, universitare de scurt ă durat ă, ciclul I de studii universitare de 
licen ţă, universitare de lung ă durat ă, ciclul II de studii universitare de 
masterat) ..................., cu durata studiilor de ... ani (zi, seral, f.f.), 
promoţia .........., cu specialitatea principal ă ..............., secundar ă 
................., cu media la examenul de stat (li cen ţă)/absolvire 
..............., media de departajare ............. ..;
    b) universitatea, institutul, academia, institu tul pedagogic de 3 ani, 
colegiul, şcoala postliceal ă, şcoala de mai ştri, liceul pedagogic etc. 
....................................., facultatea 
......................................, nivelul stu diilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt ă durat ă, ciclul I de studii universitare de licen ţă, 
universitare de lung ă durat ă, ciclul II de studii universitare de masterat) 
.............................., cu durata studiilor  de ... ani (zi, seral, f.f.), 
promoţia ........................, cu specialitatea princ ipal ă 
........................................., secundar ă .................., cu media 
la examenul de stat (licen ţă)/absolvire ............., media de departajare 
...............;
    c) universitatea, institutul, academia, institu tul pedagogic de 3 ani, 
colegiul, şcoala postliceal ă, şcoala de mai ştri, liceul pedagogic etc. 
..............................., facultatea 
........................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, 
universitare de scurt ă durat ă, ciclul I de studii universitare de licen ţă, 
universitare de lung ă durat ă, ciclul II de studii universitare de masterat) 
......................, cu durata studiilor de ... ani (zi, seral, f.f.), promo ţia 
........................, cu specialitatea principa l ă ........................, 
secundar ă ......................, cu media la examenul de st at (licen ţă)/absolvire 
..............., media de departajare ............. .. .
    2. Dup ă absolvirea cu diplom ă de licen ţă a studiilor universitare de lung ă 
durat ă am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprof undate, studii academice 
postuniversitare, studii postuniversitare de specia lizare), dup ă cum urmeaz ă:
    a) institu ţia (universitatea, institutul, academia) 
................................., cu specializarea  
............................................., cu d urata studiilor de ... ani, 
promoţia ............., media de absolvire ............, media de departajare 
...............;
    b) institu ţia (universitatea, institutul, academia) 
................................, cu specializarea 
................................................., cu durata studiilor de ... ani, 
promoţia .................., media de absolvire ......... , media de departajare 
.............;
    c) institu ţia (universitatea, institutul, academia) 
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............................, cu specializarea 

.........................................., cu dura ta studiilor de .... ani, 
promoţia .................., media de absolvire ........,  media de departajare 
............. .
    3. Am ob ţinut definitivatul în anul ..............., cu medi a ..............., 
gradul II în anul ..........., cu media ........... ..., gradul I în anul 
..........., cu media ........., doctoratul în anul  ............., la 
specialitatea ................................... .
    4. Categorii dobândite (pentru antrenori):
    anul ............ categoria ......... disciplin a sportiv ă 
...........................;
    anul ............ categoria ......... disciplin a sportiv ă 
...........................;
    anul ............ categoria ......... disciplin a sportiv ă 
...........................;
    anul ............ categoria ......... disciplin a sportiv ă 
...........................;
    anul ............ categoria ......... disciplin a sportiv ă 
...........................;
    5. În anul şcolar 2010-2011 sunt încadrat( ă) ca suplinitor(oare) pe/la 
postul/catedra de ................................. ... de la 
.............................................. .
    6. La 1 septembrie 2010 am avut .... ani întreg i .... vechime în înv ăţământ.
    7. Avize şi atestate:
    Tipul avizului de culte: .......
    Tipul avizului de alternativ ă: ...................
    Tipul avizului unit ăţii de înv ăţământ militar: .................
    Atestat educa ţie special ă: []    Aviz IGP/ARR: []    Avizul liceului 
pedagogic: []
    8. Calificativul ob ţinut în anul şcolar 2008-2009 
.................................. şi în anul şcolar 2009-2010 
.............................. .
    NOTE:
    a) Pentru absolven ţii promo ţiei 2010 şi debutan ţii în primul an de activitate 
se ia în considerare calificativul par ţial din anul şcolar 2010-2011.
    b) Pentru absolven ţii promo ţiei 2009 şi debutan ţii în al doilea an de 
activitate se iau în considerare calificativul din anul şcolar 2009-2010 şi 
calificativul par ţial din anul şcolar 2010-2011.
    9. Am întrerupt activitatea în înv ăţământ pentru motivul 
............................, cu (f ăr ă) acordul inspectorului şcolar ......, prin 
Decizia nr. ....., conform art. ..... din Legea nr. 53/2003  - Codul muncii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.
    10. Sunt/Nu sunt unic între ţin ător de familie. Am ...... copii în între ţinere. 
Soţul/So ţia este/nu este angajat( ă) în munc ă.
    11. Prezint Avizul medical nr. ............. di n data de 
............................, emis de 
................................................, d in care rezult ă c ă sunt apt( ă) 
pentru a preda în înv ăţământ şi c ă îndeplinesc condi ţiile prev ăzute la art. 4 din 
Legea nr. 128/1997  privind Statutul personalului didactic, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, pentru a fi încadrat( ă) în înv ăţământ.

    R ăspund de exactitatea datelor înscrise în aceast ă cerere şi declar c ă voi 
suporta consecin ţele dac ă am comunicat date eronate.

    Data .............                         Semn ătura ........
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    Anexez, în urm ătoarea ordine, actele certificate pentru conformita te cu 
originalul de c ătre directorul unit ăţii la care sunt încadrat în anul şcolar 2010-
2011:
    1. copie de pe decizia de repartizare pe postul  didactic de la unitatea de 
înv ăţământ la care sunt încadrat ca suplinitor în anul şcolar 2010-2011;
    2. copie de pe buletin/cartea de identitate din  care reiese domiciliul;
    3. acte doveditoare în situa ţia schimb ării numelui (dac ă este cazul);
    4. copii legalizate de pe actele de studii (inc lusiv foaia matricol ă);
    5. copii de pe certificatele de grade didactice  dobândite/categorii pentru 
antrenori, respectiv avize şi atestate;
    6. adeverin ţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2008-2009 şi 
2009-2010 (conform fi şei de evaluare). Adeverin ţă privind calificativul par ţial 
acordat pentru anul şcolar 2010-2011 pentru absolven ţii promo ţiilor 2009 şi 2010 
şi debutan ţii în primii 2 ani de activitate;
    7. fi şa/fi şele de evaluare a activit ăţii metodice şi ştiin ţifice la nivel de 
şcoal ă, jude ţ, na ţional, înso ţit ă/înso ţite de documentele justificative;
    8. copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coper ţilor 
manualelor şcolare, ghidurilor şi c ăr ţilor, ale studiilor şi articolelor 
publicate, documentele prin care s-au omologat mate rialele didactice;
    9. copii ale adeverin ţelor/diplomelor din care reiese participarea la 
activit ăţi desf ăşurate în cadrul programelor de reform ă coordonate de Ministerul 
Educaţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului şi/sau participarea la activit ăţi 
desf ăşurate în cadrul programelor de formare continu ă;
    10. adeverin ţa de vechime în înv ăţământ;
    11. documentele care atest ă punctajul acordat, eventual pentru criteriile 
social-umanitare;
    12. acordul Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi 
Sportului/inspectoratului şcolar/întreprinderii de întrerupere a activit ăţii (dac ă 
este cazul);
    13. copie de pe carnetul de munc ă şi/sau copia filei corespunz ătoare din 
registrul general de eviden ţă a salaria ţilor;
    14. avizul medical din care rezult ă c ă sunt apt( ă) pentru a preda în 
înv ăţământ.

                                  ----------
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