
 
 

 

CABINET MINISTRU 

 

O R D I N 

 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a 

personalului didactic de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi a personalului didactic de îndrumare şi 

control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic 

 

 

În baza prevederilor art. 263 alin. (10) și a punctului 59 din Anexa Legii educaţiei naționale  

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

     În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 

    Educaţiei Naționale, cu modificările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 

 

 

  Art. 1 Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a 

personalului didactic de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, unităţile conexe, precum şi a personalului didactic de îndrumare şi control din inspectoratele 

şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

 Art. 2 Direcţia Generală Management Strategic și Politici Publice din Ministerul Educaţiei 

Naționale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, unităţile de învăţământ şi unităţile conexe 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Art. 3  Se abrogă prevederile Ordinului ministrul educaţiei, cercetării, tineretului și sportului 

nr. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de 

predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile 

conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului 

didactic din casele corpului didactic, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art. 4   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

          MINISTRU 

 

            VALENTIN POPA 

 

 

 

 

 

 

București, 

 
Nr. _____________ din data: _______________
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Anexă la OMEN    nr. .................../...............2018 

 

 

NORME METODOLOGICE 

pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din 

inspectoratele şcolare, unităţile de învățământ preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi 

a personalului didactic de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului 

didactic din casele corpului didactic 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

     

    ART. 1 

    Prezentele norme metodologice se aplică personalului didactic de conducere din inspectoratele  

    școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi personalului  

    didactic de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi personalului didactic din casele  

    corpului didactic. 

     ART. 2 

(1) Degrevarea reprezintă scutirea parțială de efectuarea atribuţiilor prevăzute la art. 262 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic  

de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilități specifice   

funcțiilor de conducere, de îndrumare şi control.  

(2) Personalul menţionat la art. 1 poate fi degrevat parţial de norma didactică de predare. 

(3) Personalul didactic numit în funcțiile de conducere, îndrumare și control, care beneficiază de 

 degrevare parțială, are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplinește aceste funcții. 

   ART. 3   

(1) Personalul didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control efectuează, de regulă,   

obligația didactică de predare din norma didactică la unitatea de învățământ unde este titular. 

(2)  În cazuri justificate, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. 1, personalul didactic care ocupă 

funcții de conducere, îndrumare și control poate solicita aprobarea îndeplinirii obligației didactice 

de predare în altă unitate de învățământ, decât cea în care este titular. Aprobarea se acordă după 

cum urmează: 

a) de către ministrul educației naționale pentru inspectorii școlari generali, inspectorii școlari 

generali adjuncți, directorii casei corpului didactic și directorul/directorii adjuncți ai Palatului 

Național al Copiilor; 

b) de către inspectorii școlari generali pentru personalul de îndrumare și control din cadrul 

inspectoratelor școlare, precum și pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ și 

unitățile conexe din subordinea inspectoratului școlar respectiv; 

c) de către directorii caselor corpului didactic pentru personalul din cadrul unității pe care o 

conduc. 
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 ART. 4 

(1) Personalul didactic de conducere, îndrumare și control, degrevat parțial de norma didactică, 

primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi 

indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz. 

(2) Plata drepturilor salariale pentru personalul didactic prevăzut la art. 1 se efectuează de către 

entitatea unde desfăşoară după caz, activitatea de conducere, respectiv activitatea de îndrumare și 

control sau activitatea metodică. 

 

     CAPITOLUL II    

     Degrevarea categoriilor de personal  

 

     SECȚIUNEA I 

     Inspectorate școlare și case ale corpului didactic 

    

       ART. 5  

(1)  Activitatea personalului didactic de conducere îndrumare și control din inspectoratele școlare se  

desfășoară astfel:       

a) Inspectorul școlar general efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 2 ore/săptămână din 

norma didactică de predare și 38 ore/săptămână activități manageriale, precum şi activități 

complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligației de predare. Diferența de ore din norma sa didactică de predare poate să fie efectuată 

de către acesta, în regim de plata cu ora. 

b) Inspectorul școlar general adjunct efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 4 ore/săptămână 

din norma didactică de predare și 36 de ore/săptămână activități manageriale, precum şi 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, 

aferente obligației de predare.  Diferența de ore din norma sa didactică de predare poate să fie 

efectuată de către acesta, în regim de plata cu ora. 

c) Inspectorii școlari efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 6 ore/săptămână din norma 

didactică de predare și 34 ore/săptămână activitate de îndrumare și control, precum şi activităţi 

complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată 

de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

d) Prin excepție, inspectorii școlari pentru managementul resurselor umane și inspectorii școlari 

pentru management instituțional efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 4 ore/săptămână 

din norma didactică de predare și 36 ore/săptămână activitate de îndrumare și control, precum 

şi activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, 

aferente obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie 

efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.  

 

       ART. 6  

Activitatea personalului didactic de conducere din casele corpului didactic și a profesorilor 

       metodiști se desfășoară astfel:       
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a) Directorul casei corpului didactic efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 4 ore/săptămână 

din norma didactică de predare și 36 de ore/săptămână activități manageriale, precum şi 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, 

aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma sa didactică de predare poate să fie 

efectuată de către acesta, în regim de plata cu ora.  

b) Profesorul-metodist din cadrul casei corpului didactic efectuează 40 de ore pe săptămână, din 

care 4 ore/săptămână din norma didactică de predare și 36 ore/săptămână activitate de profesor 

metodist, precum şi activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma sa didactică de 

predare poate să fie efectuată de către acesta, în regim de plata cu ora. 

 

SECȚIUNEA a II-a 

Învățământ preșcolar 

ART. 7 

(1) Directorii grădinițelor cu program normal, care au personalitate juridică şi care funcţionează cu 

peste 8 grupe de copii, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 20 ore/săptămână de 

activitate la grupă și 20 de ore activități manageriale, precum şi activități complementare 

procesului de predare–învățare–evaluare, aferente obligației de predare. Directorii grădinițelor 

cu program normal  pot să efectueze, în regim de plata cu ora, până la 5 ore pe săptămână la 

grupa la care efectuează obligația lor didactică de predare. 

(2) Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică,  efectuează 

40 de ore pe săptămână, din care 10 ore/săptămână de activitate la grupă și 30 de ore activități 

manageriale, precum şi activități complementare procesului de predare–învățare–evaluare, 

aferente obligației de predare. Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal pot să 

efectueze, în regim de plata cu ora, până la 15 ore/ săptămână la grupa la care efectuează 

obligația lor didactică de predare. 

(3) Prin excepție de la prevederile art.7, alin (1) și (2), directorii grădinițelor cu program normal și 

cei ai grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori cu alte 

specializări decât Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vor efectua obligația de 

catedră în unitatea de învățământ în care sunt titulari, după cum urmează:  

- Directorii grădinițelor cu program normal efectuează 40 ore pe săptămână, din care 12 

ore/săpămână activitate de predare și 28 de ore activități manageriale, precum şi activități 

complementare procesului de predare–învățare–evaluare. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

- Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, 

efectuează 40 ore pe săptămână, din care 10 ore/săpămână activitate de predare și 30 de ore 

activități manageriale, precum şi activități complementare procesului de predare–învățare–

evaluare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către 

aceștia, în regim de plata cu ora. 
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SECȚIUNEA a III-a  

Învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal 

ART. 8 

(1) Directorii unităților de învățământ de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, 

cu personalitate juridică, care funcţionează cu mai puţin de 25 de clase, efectuează 40 de ore pe 

săptămână, din care 8 ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore activități 

manageriale, precum şi activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de 

predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

(2) Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal 

care funcționează cu cel puțin 25 de clase efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 6 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 34 de ore activități manageriale, precum şi 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, 

aferente obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie 

efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

(3)  Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar/gimnazial efectuează 40 de ore 

pe săptămână, din care 10 ore/săptămână din norma didactică de predare și 30 de ore activități 

manageriale, precum şi activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligaţiei de predare,  în cazul în care unităţile de învăţământ se află 

în una dintre următoarele situaţii: 

a) au peste 30 de clase de elevi; 

b) au între 20 şi 30 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

    - funcționează cel puțin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţâmântul primar şi/sau  

 preșcolar; 

    - au secții cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţâmântul se  

 desfășoară în limba română; 

    - au secții cu predare în limba română, în şcoala în care învăţământul se desfășoară în limbile 

minorităților naționale; 

c) au cel puțin 20 de clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină. 

Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în  

regim de plata cu ora. 

(4) Directorii adjuncți din unitățile de învăţământ de nivel liceal/postliceal efectuează 40 de ore pe 

săptămână, din care 10 ore/săptămână din norma didactică de predare și 30 de ore activități  

manageriale, precum şi activităţi complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligației de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află  

în una dintre următoarele situaţii: 

a) au peste 25 de clase de elevi; 

b) au între 18 şi 25 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

     - funcționează cel puțin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul gimnazial şi/sau  

primar şi/sau preșcolar; 
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- au secții cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau în liceul în care 

învăţâmântul se desfășoară în limba română; 

- au secții cu predare în limba română, în şcoală sau în liceul în care învăţâmântul se desfășoară 

în limbile minorităților naționale; 

c) au cel puțin 18 clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină. 

Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în  

regim de plata cu ora. 

(5) În situația în care directorii adjuncţi sunt profesori pentru învăţâmântul primar şi preșcolar, 

aceștia  efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 20 de ore/săptămână din norma didactică 

de predare și 20 de ore activități manageriale, precum şi activități complementare procesului de 

predare–învățare–evaluare, aferente obligației de predare. Directorii adjuncți, profesori pentru 

învățământul primar și preșcolar, pot să efectueze, în regim de plata cu ora, până la 5 ore pe 

săptămână la clasa/grupa la care efectuează obligația lor didactică de predare. 

 

 

SECȚIUNEA a IV-a 

Învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar 

 

ART. 9  

(1) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, cu personalitate juridică, efectuează 

40 de ore pe săptămână, din care 8 ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore 

activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare 

şi de instruire practică, aferente obligației de predare, dacă funcționează cu mai puțin 25 de clase. 

Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim 

de plata cu ora. 

(2) Directorii unităților de învățământ cu program sportiv integrat, cu personalitate juridică, efectuează 

40 de ore pe săptămână, din care 6 ore/săptămână din norma didactică de predare și 34 de ore   

activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare 

şi de instruire practică, aferente obligației de predare, dacă funcționează cu cel puțin 25 de clase. 

Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim 

de plata cu ora. 

(3) Directorilor adjuncți ai unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, cu personalitate 

juridică li se aplică prevederile art. 8 alin. (3) și (4). 

(4) Directorii unităţilor de învăţământ, altele decât cele cu program sportiv integrat, care au 

personalitate juridică şi care au clase cu profil sportiv, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 

8 ore/săptămână, din norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare, dacă funcționează cu mai puțin de 25 de clase. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

(5) Directorii unităților de învățământ, altele decât cele cu program sportiv integrat, care au 

personalitate juridică şi care au clase cu profil sportiv, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 
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6 ore/săptămână din norma didactică de predare și 34 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare, dacă funcționează cu cel puțin 25 de clase. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

(6) Directorii adjuncți ai unităților de învăţământ, altele decât cele cu program sportiv integrat, care au 

personalitate juridică şi care au clase cu profil sportiv, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 

10 ore/săptămână din norma didactică de predare și 30 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de 

către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(7) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive 

şcolare, care funcţionează cu personalitate juridică, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 12 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 28 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare, dacă clubul are 20 - 35 de grupe de elevi. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(8) Directorii unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive 

şcolare, care funcţionează cu personalitate juridică, efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 9 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 31 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligației de predare, dacă clubul are peste 35 de grupe de elevi. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(9) Directorii adjuncţi din cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar denumite 

cluburi sportive școlare, care funcționează cu personalitate juridică şi care au peste 50 de grupe de 

elevi, efectuează 40 de ore pe săptămână din care 12 ore/săptămână din norma didactică de predare 

și 28 de ore activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–

învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma 

lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(10) Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv 

suplimentar, care au secţii sau grupe de club sportiv şcolar, efectuează 40 de ore pe săptămână, din 

care 8 ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale, dacă 

funcționează cu mai puțin 25 de clase, precum și activități complementare procesului de predare–

învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma 

lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(11) Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv 

suplimentar, care au secţii sau grupe de club sportiv şcolar, efectuează 40 de ore pe săptămână, din 

care 6 ore/săptămână din norma didactică de predare și 34 de ore activități manageriale, dacă 

funcționează cu cel puțin 25 de clase, precum și activități complementare procesului de predare–

învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma 

lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(12) Directorii adjuncţi din cadrul unităţilor de învăţământ care funcţionează cu personalitate juridică, 

altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au peste 20 de grupe de club sportiv şcolar, 
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efectuează 40 de ore pe săptămână din care 12 ore/săptămână din norma didactică de predare și 28 

de ore activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–învățare–

evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

 

 

SECȚIUNEA  a V-a 

Învățământ special 

 

ART. 10  

(1) Directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ special sunt degrevați parțial de  

norma didactică astfel:  

a) Directorii liceelor, centrelor școlare, şcolilor profesionale, şcolilor - din învăţământul special cu  

cel puțin 32 de clase şi/sau grupe de elevi şi/sau preşcolari/elevi şi preşcolari cu internat/cantină 

efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 6 ore/săptămână din norma didactică de predare și 

34 de ore activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–

învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din 

norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

b) Directorii adjuncți ai  liceelor, centrelor şcolare, şcolilor profesionale, şcolilor - din 

învăţâmântul special cu cel puțin 32 de clase şi/sau grupe de elevi şi/sau preşcolari/elevi şi 

preşcolari cu internat/cantină efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 8 ore/săptămână din 

norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale, precum și activități 

complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligației de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată 

de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

c) Directorii grădinițelor de învățământ special, școlilor speciale cu până la 16 clase, inclusiv, 

respectiv ai liceelor, centrelor şcolare, şcolilor profesionale cu până la 16 clase, fără 

internat/cantină,  unice pe județ care au elevi /preșcolari cu același tip de deficiențe, efectuează 

40 de ore pe săptămână, din care 8 ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore 

activități manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–învățare–

evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma lor 

didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

d) Directorii școlilor speciale cu cel puțin 16 clase, inclusiv, respectiv directorii liceelor, centrelor 

școlare, școlilor profesionale efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 6 ore/săptămână din 

norma didactică de predare și 34 de ore activități manageriale, iar directorii adjuncți efectuează 

8 ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de instruire practică, 

aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie 

efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora.   

e) Directorii/directorii adjuncți ai centrelor școlare pentru educație incluzivă pot fi degrevați  

parțial de norma didactică de predare în conformitate cu prevederile art.10 alin. 1, lit. a) - d).  
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SECȚIUNEA a VI-a 

Palate și cluburi ale copiilor 

 

ART. 11  

(1) Directorul Palatului Național al Copiilor efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 8 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale, precum și 

activități complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligației de predare. Diferența de ore din norma sa didactică de predare poate să fie efectuată de 

către acesta, în regim de plata cu ora.   

(2) Directorul adjunct/directorii adjuncți de la Palatul Naţional al Copiilor efectuează 40 de ore pe 

săptămână, din care 12 ore/săptămână din norma didactică de predare și 28 de ore activități 

manageriale, precum și activități complementare procesului de predare–învățare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma sa/lor didactică de 

predare poate să fie efectuată de către acesta/ aceștia, în regim de plata cu ora.   

(3) Directorii palatelor copiilor efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 8 ore/săptămână din 

norma didactică de predare și 32 de ore activități manageriale,  precum şi activităţi complementare 

procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente obligației de predare. 

Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim 

de plata cu ora.   

(4) Directorii adjuncți ai palatelor copiilor efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 10 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 30 de ore activități manageriale, precum şi 

activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligației de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de 

către aceștia, în regim de plata cu ora.   

(5) Directorii cluburilor copiilor cu personalitate juridică cu cel puțin 300 de elevi, efectuează 40 de 

ore pe săptămână, din care 12 ore/săptămână din norma didactică de predare și 28 de ore activități 

manageriale, precum şi activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de 

instruire practică, aferente obligației de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de 

predare poate să fie efectuată de către aceștia, în regim de plata cu ora. 

 

SECȚIUNEA a VII-a 

Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională 

 

ART. 12  

Directorii centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Directorul Centrului Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională efectuează 40 de ore pe săptămână, din care 6 

ore/săptămână din norma didactică de predare și 34 de ore activități manageriale, precum şi 

activităţi complementare procesului de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, aferente 

obligaţiei de predare. Diferența de ore din norma lor didactică de predare poate să fie efectuată de  

către aceștia, în regim de plata cu ora. 


