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BUCUREŞTI
În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General

L Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 3558/2021 pentru
modificarea şi completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 — 2021,

publicat în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 319 din 30 martie 2021, precum şi cele ale OMECTS

nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă
al personalului didactic din învăţământ, cu modificările ulterioare, la nivelul unităţilor de

învăţământ vor fi reprogramate concediile de odihnă ale cadrelor didactice pentru anul şcolar
2020-2021. La reprogramarea concediilor se vor lua în considerare următoarele aspecte:

1. cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral şi/sau
frecvenţă redusă,în perioada 12 - 29 aprilie 2021, vor fi în activitate; la cerere, aceste cadre
didactice pot fi programate în concediu de odihnă doar în zilele în care nu desfăşoară
activităţi didactice la aceste clase;

2, cadrele didactice care nu au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral şi
frecvenţă redusă vor fi programate în concediu de odihnă,în perioada 2 aprilie - 4mai 2021;

3. cadrele didactice din învăţământul preşcolar vor fi programate în concediu de odihnă,în
perioada 2 aprilie - 4 mai 2021, în situaţia în care unităţile de învăţământ în care sunt
încadrate nu organizează activităţi educative cu copiii, cu prezență fizică, conform
punctului 5 al art. 2 din OMECnr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 — 2021, cu
modificările şi completările ulterioare.
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4. în perioada 2 aprilie — 4 mai 2021, vorfi în activitate:
= cadrele didactice nominalizate în comisiile stabilite prin decizii ale directorilor
unităţilor de învăţământ, care în această perioadă au planificate activităţi (de exemplu:
înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, desfăşurarea anchetelor sociale în vederea
includerii elevilor în programul “Euro 200”ş.a.);
= cadrele didactice a căror prezenţă se impuneîn unitatea de învăţământ (de exemplu:
asigurarea continuităţii la conducerea unităţii de învăţământ, prezenţa la şedinţele
consiliului de administraţie stabilite în baza actelor normative în vigoare ş.a);
= cadrele didactice din cadrul CJRAE/CMBRAE implicate în activităţile de evaluare a

dezvoltării copiilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare;
= cadrele didactice din cluburile sportive şcolare implicate în organizarea şi
desfăşurarea competiţiilor sportive, precum şi cadrele didactice din unităţile conexe
implicate în organizarea şi desfăşurarea activităților deja programate.

Aceste cadre didactice vorfi programate în concediu de odihnăîn zilele în care nu sunt
implicate în activităţi de tipul celor menţionate anterior.

II. Referitor la salarizarea personalului didactic de predare, precizăm:

1, în perioada 12 - 29 aprilie, personalul didactic de predare titular, precum şi personalul
didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau
pe durata viabilităţii postului didactic, care desfăşoară activităţi de predare în această

perioadă,va fi salarizat doar pentru norma didactică de predare aferentă funcţiei de bază,
în situaţia în care activităţile de predare desfăşurate în această perioadă nu depăşesc o
normă didactică de predare; excepţie fac cadrele didactice, care, în perioada 12 - 29 aprilie
2021, desfăşoară activităţi didactice de predare care conduc la depăşirea normei didactice
de predare aferente funcţiei de bază, acestea fiind salarizate şi în regim de plata cu ora
pentru numărulde ore lucrate în perioada respectivă peste norma de bază.

2. în perioada 12-29 aprilie 2021, personalul didactic de predare asociat/pensionat, angajat
în regim de plata cu ora, care are în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi sau a XIII-a seral şi/sau
frecvenţă redusă,va fi salarizat pentru activitatea prestată la aceste clase, pentru numărul
de ore lucrate în perioada respectivă;

3. celelalte cadre didactice care nu seaflă într-una din situaţiile prevăzute la punctele 1 sau
2 vor primi indemnizaţia aferentă concediului de odihnă, calculată conform prevederilor
legale.
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