
Cadrul legal pentru 

Detaşarea în interesul învăţământului 

 

Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea 

etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul 

etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare 

în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin detașare în 

interesul învățământului.  

(2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în 

învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de 

unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea 

de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform 

anexei nr. 14. 

 Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare 

depune un acord la inspectoratul şcolarşi la unitatea de învăţământ primitoare, 

însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul 

unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşareşi-a desfăşurat 

activitatea. 

 Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii 

logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul 

căruia este normat postul didactic respectiv.  

(3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru 

detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate 

care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele 

necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului la 

inspectoratul şcolarşi la unitatea de învăţământ primitoare, conform Calendarului.  

Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar solicitate pentru detaşare 

interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care 

necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform 

prevederilor art. 4 alin. (4)-(6) şi alin. (8).  

(4) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după 

aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

primitoare/CJRAE/CMBRAE. 

Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre se poate realiza 

pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi. Persoana îndreptățită 

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

învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de 

învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. 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. Hotărârea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE în urma contestației este 

definitivă şi poate fi atacată numai prin procedurile contenciosului administrativ.  

(5) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în 

învăţământul preuniversitar de stat în unităţi de învăţământ de pe lângă 

ambasade/consulate sau în alte unităţi de învăţământ care nu sunt incluse în 

reţeauaşcolară a unităţilor de învăţământ se dispune prin decizie a inspectorului 

şcolar general, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ primitoare, cu avizul 

Ministerului EducaţieiNaţionale.  

(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror 

restrângere de activitate nu a fost soluţionată se detașează în interesul 

învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă de repartizare organizată de 

comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în 

Calendar.  

 

 

Art. 83 (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin 

decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai 

târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale.  

(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea 

în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu 

avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolarşi al Ministerului 

EducaţieiNaţionale, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.  

(3) Detașarea în interesul învăţământului în funcţiile de îndrumare şi control din 

Ministerul EducaţieiNaţionale, precum şi în funcţiile de conducere din 

inspectoratele şcolareşi casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului 

educaţieinaţionale.  

(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până 

la organizarea concursului, dar nu târziu de sfârșitul anului şcolar, se realizează 

conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(5) Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de 

conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv în 

funcţii de îndrumare şi control se stabileşte în consiliul de administraţie al 



inspectoratului şcolarşi se precizează în decizia de detaşare în interesul 

învăţământului. 


