
Art 21 

---------------------------------------------------------------- 

(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu 1 septembrie 2012, ca 

urmare a participării la concursul naţional, pe posturi didactice/catedre vacante publicate 

pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angaj ării pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată, în perioada 1 septembrie 

2012 - 31 august 2020, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, precum şi 

pentru cadrele didactice debutante care au ocupat posturi în baza prevederilor art. 253 din 

Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 4, sesiunile 2015, 2016, 2017 sau 

2018, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în care au fost repartizate 

hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ, 

sesiunea 2020, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă 

determinată în perioadă nedeterminată. 

(7) De prevederile alin. (6) beneficiază doar cadrele didactice debutante, care nu au dobândit 

definitivarea în învăţământ şi au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru 

angaj are pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participării 

la concursul naţional, cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă şi li s-a rezervat 

postul didactic/catedra în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(8) în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, după comunicarea 

rezultatelor finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, pentru cadrele 

didactice prevăzute la alin. (6), care respectă şi condiţia prevăzută la alin. (7), inspectoratele 

şcolare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de 

învăţământ preuniversitar, până la data de 28 august 2020. 

(9 În situaţia în care cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în 

învăţământ, au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angaj are pe 

perioadă nedeterminată prin concurs naţional începând cu 1 septembrie 2012, acumulează, de 

la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă 

nedeterminată, o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 (şase) ani în perioada 1 

septembrie 2012 - 31 august 2020, cu respectarea  condiţiei prevăzute la alin. (7) sau în 

perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2020 au ocupat posture didactice/catedre vacante 

publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs naţional, fără a se încadra 

în prevederile alin. (7), pentru o durată mai mare de 6 ani şi nu promovează examenul naţional 

pentru definitivarea în învăţământ, sesiunea 2020, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a 

rămâne încadrate pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2020 - 2021, pe posturile 

didactice/catedrele pe care au fost încadrate, inspectoratele şcolare emiţând decizii de 

repartizare în acest sens, cu excepţia cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest 

drept în anul şcolar anterior. 
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