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Notă
*) Aprobate prin ORDINUL nr. 5.559 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 723 din 13 octombrie 2011.

Notă CTCE *) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 7 octombrie 2011, publicate
în Monitorul Oficial nr. 723 din 13 octombrie 2011, la data de 19 Iulie 2019 este realizată prin
includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.411 din 23 august 2012.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării
utilizatorilor.
Articolul 1
(1)Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de
odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare.
(2)Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc
de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu
asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.
(3)Cadrele didactice din învăţământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă cu
plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare.
(4)Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc
de către senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.
(5)În cazuri justificate, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul
legal de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
(6)Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele
anului şcolar următor.
(7)Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele
corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicată.
Articolul 2
(1)Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat
activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori
determinată, în tot cursul anului şcolar sau universitar.
(2)Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar/universitar are
dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate
în anul şcolar/universitar respectiv.
(3)În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata
concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.
(4)Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit
număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor
respective rezultă 30 de zile calendaristice.
(5)Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă
proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).
Articolul 3
Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an şcolar/universitar, îşi desfăşoară activitatea
succesiv în mai multe unităţi/instituţii de învăţământ li se acordă concediul de odihnă de
către unitatea/instituţia la care funcţionează în momentul începerii vacanţei. În aceste
situaţii, indemnizaţia de concediu va fi suportată de toate unităţile/instituţiile de învăţământ
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la care au fost încadrate, proporţional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul
anului şcolar/universitar respectiv.
Articolul 4
Specialiştii din alte sectoare de activitate, care au fost angajaţi prin concurs în învăţământ ca
personal didactic cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau determinată,
beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporţional cu
perioada efectiv lucrată în învăţământ în anul şcolar/universitar respectiv.
Articolul 5
(1)Cadrele didactice în activitate care desfăşoară şi activitate în regim de plată cu ora au
dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, pentru care s-a încheiat
contractul de muncă.
(2)Personalul didactic pensionat încadrat cu contract de muncă pe durată determinată în
regim de plată cu ora, cu normă întreagă sau pe fracţiuni de normă, beneficiază de concediu
de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat în conformitate cu prevederile art. 2
alin. (5).
La data de 20-09-2012 Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.411 din 23
august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012
Articolul 6
(1)Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite cu consultarea reprezentantului/reprezentanţilor organizaţiei/organizaţiilor
sindicale din unitatea/instituţia de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative,
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea
salariatului, pentru programările individuale.
(2)Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului şcolar ori
universitar de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii. Perioadele de
efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de
administraţie sau de senatul universităţii, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în
cauză.
(3)La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice conducerea unităţii/instituţiei
are în vedere, în măsura în care este posibil, şi specificul activităţii soţului/soţiei.
(4)Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului/rectorului
unităţii/instituţiei de învăţământ.
(5)Pentru fiecare cadru didactic încadrat după aprobarea programării concediilor de odihnă
conform alin. (1)-(3), perioada de concediu se stabileşte, în scris, odată cu semnarea
contractului individual de muncă.
Articolul 7
Cadrul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plată
întregul an şcolar/universitar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul
şcolar/universitar respectiv.
Articolul 8
În cazul în care perioadele de concedii pentru incapacitate temporară de muncă şi de
concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au extins pe 2 ori mai
mulţi ani şcolari/universitari consecutivi, cadrul didactic are dreptul la un singur concediu de
odihnă, acordat pentru anul şcolar/universitar în care a reînceput activitatea, proporţional cu
lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de la
serviciu pentru motivele mai sus menţionate.
Articolul 9
Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de
odihnă este nulă de drept.
Articolul 10
(1)Pe durata concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o indemnizaţie calculată în
raport cu numărul zilelor de concediu înmulţite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului
de vechime şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere, luate împreună, corespunzătoare
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fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul
de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează
distinct pentru fiecare lună în parte.
(2)Media zilnică a veniturilor se stabileşte în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare
lună în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.
(3)În calculul indemnizaţiei concediului de odihnă acordat cadrelor didactice se iau în
considerare şi drepturile salariale care se acordă cu caracter permanent.
(4)Pentru cadrele didactice încadrate cu fracţiuni de normă indemnizaţia de concediu se
calculează avându-se în vedere drepturile salariale corespunzătoare, cuvenite pentru fracţiunea
de normă sau fracţiunile de normă care se iau în calcul.
(5)Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în
concediu.
Articolul 11
(1)Efectuarea concediului de odihnă este întreruptă în următoarele situaţii:
a)cadrul didactic se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
b)cadrul didactic se află în concediu de maternitate;
c)cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
d)cadrul didactic este rechemat, prin dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, numai pentru
interese de serviciu urgente sau neprevăzute care fac necesară prezenţa sa în
unitate/instituţie.
(2)În situaţia rechemării, unitatea/instituţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile
cadrului didactic şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi
eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Cadrul
didactic beneficiază, în acest caz, cel puţin de rambursarea cheltuielilor de transport şi a
cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în altă localitate, echivalentă cu sumele
cheltuite pentru prestaţia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemării.
(3)Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1), cadrele
didactice au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile
respective sau, când aceasta nu este posibil, la o dată stabilită printr-o nouă programare.
Articolul 12
(1)În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt conform art. 11, se
procedează la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de
concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrată după
întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru această perioadă, după caz, potrivit
legii.
(2)La data reprogramată pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă, cadrului
didactic i se acordă indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această perioadă.
Articolul 13
În cazul în care, după ce personalul didactic a efectuat concediul de odihnă, contractul
individual de muncă a încetat, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia
de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel
concediu.
Articolul 14
Prezentele norme metodologice se aplică funcţiilor didactice de predare şi instruire practică
din învăţământul preuniversitar şi funcţiilor didactice şi de cercetare din învăţământul
universitar.
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