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TOATE  UNITATILE DE INVATAMANT 

-prezenta circulară va fi prezentată în cadrul consiliului profesoral şi afişată în cancelaria unităţii- 
 

In conformitate cu art. 24 din O.M.E.N. nr. 5460/2018:  
1. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a analiza posibilitatea de 

întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai 

multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învăţământ/specializare, 

conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii. În structura catedrelor pentru 

întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale și în mod 

obligatoriu ore la cel puțin una dintre disciplinele din actul de numire/transfer/repartizare. 

2.  În situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învăţare-

evaluare, directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa în scris cadrele didactice titulare 

în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea 

întregirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare, cu acordul de principiu al consiliului de 

administraţie. 

3. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau pe două sau mai multe 

specializări care doresc întregirea normei didactice în mai puține unități de învăţământ/specializări vor 

depune cereri la unitatea/unitățile de învățământ în care doresc întregirea (până la 31 ianuarie 2019). 

4.  În situația în care cadrul didactic solicită întregire pe o disciplină care au apare în decizia de 

titularizare, acesta va trebui să susțină inspecție la clasă la această disciplină (art. 4 alin. (7) ), până la 

8 februarie 2019. 

5. Cererile de întregire se soluţionează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale 

unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea ( până la 8 februarie 2019). 

Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la 

comunicarea hotărârii. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de 

către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare.  

Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ privind contestația este definitivă şi 

poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la 

contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente. 

6. În caz favorabil, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului 

şcolar până în 9 februarie 2019, pentru emiterea deciziei de întregire a normei didactice, trimițând și 

copii, conform cu originalul, după deciziile de titularizare și  după actele de studii (diplomele de studii, 

foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, certificate de dobândire a definitivării 

în învăţământ sau a gradelor didactice). Având în vedere, art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, vă solicităm, în adresă, să precizați nr. membrilor CA, data CA, nr. 

membrilor prezenți, nr. de voturi pentru, nr. de voturi contra, nr. de abțineri. 

7.  În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de 

învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a solicitat 

întregirea normei didactice. 
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