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                                                                                                                                    Aprob 

                                    PRIM-MINISTRU 

                                   Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

MEMORANDUM 

            ____ 

Avizat: Sorin-Mihai CÎMPEANU, Ministrul Educaţiei 

           ___________ 

Tema: Ocuparea unor posturi didactice, didactic auxiliare și de cercetare vacante sau temporar 

vacante din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2022, precum şi ocuparea 

posturilor didactice de predare vacante sau rezervate şi a unor posturi didactice auxiliare şi 

nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023 

       _____________________________________ 

 

I. Ocuparea unor posturi didactice, didactic auxiliare și de cercetare vacante sau temporar 

vacante din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2022 

Prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în sistemul bugetar, a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a 

posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 

alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2022 pentru 

completarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, Ministerul Educației inițiază prezentul Memorandum 

pentru a se permite în primul semestru al anului universitar 2022-2023 ca instituțiile de învățământ 

superior de stat să poată organiza concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, didactic 

auxiliare și nedidactice, precum și a funcțiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, precum și a 

posturilor vacante create, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în afara organigramei, în baza 

proiectelor afate în derulare, precum și a posturilor vacante cu finanțare din Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), aflate în afara organigramei. 

Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior statuează 

cadrul legal după care se organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

vacante din instituțiile de învățământ superior astfel încât, procesul didactic și de cercetare din universități 

să decurgă în condițiile de calitate reglementate de legislația în vigoare.  

Procesul natural de pensionare a personalului didactic și de cercetare, a personalului didactic 

auxiliar cât și a personalului nedidactic/administrativ, obligă instituțiile de învățământ superior să asigure 

continuitatea procesului didactic și de cercetare precum și asigurarea funcționalității adminstrative în 

vederea sigurării condițiilor optime de studiu pentru studenți. Instituțiile de învățământ superior se 

confruntă cu această situație în fiecare an universitar și de aceea este necesară organizarea concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic și de cercetare, pentru personalul didactic 

auxiliar cât și pentru  personalul nedidactic/administrativ, la care se adaugă posturile vacante, aflate în 

afara organigramei, pentru personalul angajat în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau a 

proiectelor cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).  

De asemenea, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681 din 28 iunie 2011 privind 

Codul Studiilor universitare de doctorat, studenții din ciclul universitar de doctorat pot fi angajați pe 



2 

durată determinată pe funcțiile de asistenți universitari, fapt ce obligă instituțiile de învățământ superior să 

organizeze anual acest tip de examene începând cu primul semestru al fiecărui an universitar. 

Procesul didactic și de cercetare din universități este susținut și de activitatea personalului 

didactic auxiliar și de cercetare, precum și a personalului nedidactic, fapt ce face ca instituțiile de 

învățământ superior să fie interesate ca schemele de personal din această categorie de posturi să fie 

ocupate cu personal titular care să asigure stabilitatea derulării activităților specifice. Posturile de 

conducere, având statutul de posturi unice, reprezintă o altă categorie de posturi pentru care trebuie 

organizate concursuri de ocupare a acestora de către personal calificat și care să asigure buna desfășurare 

a procesului educațional și al managementului din instituțiile de învățământ superior. Aceste posturi, prin 

natura modului de vacantare pe durată determinată, obligă instituțiile de învățământ superior să le ocupe 

prin concursuri organizate pe durată determinată, astfel încât activitatea respectivelor entități 

administrative să nu fie afectată. 

În plus, ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educației asigură buna desfășurarea a procesului 

didactic și de cercetare și a derulării contractelor încheiate cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile sau din PNRR. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior sunt angrenate în 

derularea unor proiecte cu fonduri externe nerabumbursabile sau cu finanțare PNRR, sau alte surse de 

finanțare, pentru care trebuie să-și asigure structura de personal pentru buna implementare a acestora, 

posturi ce nu sunt incluse în organigramă. Pentru aceste scheme de finanțare trebuie acordată permisiunea 

acestor instituții pentru a selecta personalul specializat, în afara organigramei, pe durata de derulare a 

proiectelor, care să asigure finalizarea angajamentelor contractuale asumate. 

Menționăm că toate posturile didactice, didactic auxiliare și de cercetare ce vor fi scoase la 

concurs în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 la nivelul instituțiilor de învățământ superior, 

nu presupun alocații bugetare suplimentare, fondurile actuale stabilite prin Legea bugetului de stat                  

nr. 317/2021 pentru anul 2022 sunt acoperioare.  

Această aprobare este necesară având în vedere faptul că pe lângă posturile didactice există un 

număr semnificativ de posturi ce sunt prevăzute cu atribuții unice sau în domeniul juridic, audit, 

informatizare, al gestionării proiectelor finanțate din fonduri nerambrusabile externe sau din PNRR sau a 

posturilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat. 

Față de cele menționate anterior, în temeiul aliniatului (4) din Ordonanţa Guvernului                             

nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar care 

prevede că “prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum 

aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea 

posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), 

cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în 

buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din 

instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).” supunem spre aprobare organizarea concursurilor 

sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior, precum și din cadrul structurilor aflate în subordonarea ministerului și care 

deservesc învățământul universitar, respectiv Cluburi sportive universitare și Biblioteci Centrale 

Universitare. 

 

II. Ocuparea posturilor didactice de predare vacante sau rezervate şi a unor posturi 

didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar               

2022-2023 

Ministerul Educației inițiază prezentul Memorandum şi pentru a se permite ca până la începerea 

cursurilor anului şcolar 2022-2023, la nivel judeţean/la nivelului municipiului Bucureşti, precum şi pe 

parcursul anului şcolar 2022-2023, la nivelul unităţilor de învăţământ de stat, să se poată organiza 

concursuri pentru ocuparea posturilor didactice de predare vacante sau rezervate şi a unor posturi 

didactice auxiliare şi nedidactice, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 111/2022 

pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi a prevederilor art. 254 alin. (19) şi (191) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu  modificările şi completările ulterioare: 
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„(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul 

anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare, prin plata cu ora, 

 până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a 

beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice nu pot fi 

astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare organizează, la nivel 

judeţean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod 

excepţional, până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin 

interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare 

postului. 

(191) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar se ocupă la nivelul 

unităţii de învăţământ conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei”. 
 

Totodată, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 reglementează organizarea 

şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare la nivel judeţean/nivelul 

municipiului Bucureşti până la începerea cursurilor anului şcolar 2022-2023, iar Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează 

pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N.                 

nr. 4959/2022, cu modificările şi completările ulterioare reglementează organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat pe 
parcursul anului şcolar. 

Menţionăm faptul că după organizarea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice de 

predare în sistemul de învăţământ preuniversitar nu se ocupă toate posturile didactice vacante sau 

rezervate, iar pe de altă parte se mai vacantează o serie de alte posturi din diverse motive: detaşarea unor 

cadre didactice titulare în funcţii didactice sau în funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control, 

pensionarea unor cadre didactice, solicitarea unor cadre didactice de a beneficia de diverse concedii 

(concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, concediu fără plată din motive personale, concediu fără 
plată pentru studii) sau demisionarea din funcţie a unor cadre didactice.  

De asemenea se impune şi organizarea de concursuri/examene pentru ocuparea unor posturi 

didactice auxiliare şi nedidactice în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care aceste categorii 

de posturi nu pot fi ocupate prin transfer, precum şi pentru asigurarea personalului în creşele şi grădiniţele 
noi construite şi care urmează a fi date în folosinţă începând cu anul şcolar 2022-2023. 

Prezentul memorandum urmăreşte deblocarea situației create de lipsa personalului și desfășurarea 

normală, în condiţii optime, a activității în sistemul de învățământ universitar şi preuniversitar, cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în bugetele aferente.` 

 

 

 

 

 


