PRECIZĂRI
PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTELE CERUTE ÎN
ACESTEA, DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER
CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SESIUNEA 2017
Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului
didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 4 lit. j),
art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (7),art. (51 – 56) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr.
5739/14.11.2016.
În conformitate cu prevederile pct. I, alin. (7) din Calendarul mobilității personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 etapa de pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere precum şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza
consimţământului scris al titularilor, se desfăşoară în perioada: 28 martie – 28 aprilie 2017
CALENDAR
 24 martie 2017


termen până la care unităţile de învăţământ comunică la Comisia judeţeană de mobilitate
a ISJ Sălaj , pentru avizare, condiţiile specifice şi grilele de evaluare aferente acestora
(dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
consimţit între unităţile de învăţământ (unităţile de învăţământ care nu au avut condiţii
specifice pentru etapa de transfer).

 27 martie 2017
 afișarea la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a listei cuprinzând toate posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete;
 afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare
aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de IŞJ Sălaj;
 28 – 31 martie 2017
 cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza
consimţământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ,
depun la IŞJ Sălaj, cereri însoţite de documentele cerute în acestea, conform programului
stabilit de comisia judeţeană
 verificarea și avizarea dosarelor depuse, de către comisia de mobilitate a personalului
didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și
consilierul juridic al inspectoratului școlar
 4 aprilie 2017
 afișarea la IŞJ Sălaj şi pe pagina web www.isjsalaj.ro a listei cu punctajele cadrelor didactice
înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea

unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de
pretransfer
 4 - 5 aprilie 2017
 înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
 5 aprilie 2017
 desfășurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul IŞJ Sălaj şi pe
pagina web a inspectoratului şcolar
 6 aprilie 2017
 soluționarea contestațiilor în Consiliul de Administrație al IŞJ Sălaj,
 afișarea punctajelor finale la sediul IŞJ Sălaj şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
 4 - 7 aprilie 2017
 Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ:
 Cadrele didactice care solicită acordul/acordul de principiu pentru pretransfer, depun
dosarele la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante, pentru obţinerea
acordului, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare alte cadre didactice care
au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu
 7 – 11 aprilie 201
 Comisia de mobilitate de la nivelul UPJ analizează dosarele depuse şi înaintează CA
al UPJ un raport scris, conform modelului din Metodologie, cu lista cadrelor
didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului/acordului de principiu pentru
pretransfer
 CA al UPJ stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă
pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă.
 În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri
pentru posturile didactice vacante publicate/acorduri de principiu pentru posturile
didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri
de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4 şi 5, în ordinea
ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ
respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu
optează în şedinţa publică pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de
învăţământ respectivă
 Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri/acorduri de principiu
pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris
inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
 12 - 13 aprilie 2017
 depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de
învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul
preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar
 20 - 24 aprilie 2017
 soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de
învățământ;
 25 aprilie 2017

 soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință
publică;
 25 - 27 aprilie 2017
 înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a
cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
 28 aprilie 2017
 soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar
 3 mai 2017
 reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia
la sediul inspectoratului şcolar;

 28 aprilie – 5 mai 2017
 emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Extras din Metodologie:
 Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ, are următoarele atribuţii,
conform prevederilor art. 54 din Metodologie:
 verifică dosarele şi îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de
inspectoratului şcolar
 dacă departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice care
îndeplinesc condiţiile specifice solicită acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia
în care unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post
didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ
realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea
descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 2
 În situaţia punctajelor egale, pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor
socioumanitare dovedite prin documente justificative
 La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să
ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta
Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă
deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a
promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitatşi, în ordine, de următoarele
criterii Art. 54 alin. 5 :
a. cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care
solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b. cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită
postul didactic/catedra;

c. cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în
specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de
localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi
domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
e. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea
în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f.

cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de
învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită
postul didactic/catedra;

g. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de
învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de
localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
 Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de
învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris,
conform anexei nr. 18, pag. 122 din metodologie
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ:
 Stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi
de învăţământ şi validează această listă.
 În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri pentru posturile
didactice vacante publicate/acorduri de principiu pentru posturile didactice/catedrele care se pot
vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe
locurile 2, 3, 4 şi 5, în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de
învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu
optează în şedinţa publică pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă
anexa nr. 18(pag 123 din metodologie)
 Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri/acorduri de principiu pentru pretransfer
consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 18. (pag. 124 din metodologie)
 Directorul unităţii de învăţământ cere revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale la
solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei judeţene de mobilitate, în cazul în care comisia judeţeană
de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul jud. Sălaj
constată abateri de la prevederile Metodologiei, în unitatea respectivă
 În cazul reluării procedurilor legale, directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi
acorduri/acorduri de principiu, conform hotărârii consiliilor de administraţie din unităţile de
învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale
 În cazul în care abaterile constatate de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate nu
sunt remediate la nivelul unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre,
acordurile/acordurile de principiu emise de consiliul de administrație și poate respinge, în ședința
de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză

 În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după
soluţionarea contestaţiilor conform at. 54 alin. (9), personalul didactic titular depune la
inspectoratul şcolar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale conducerii/conducerilor
unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform
anexei nr. 18.
 Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa
publică organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar
 Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un
împuternicit care să îi reprezinte interesele.
 La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 4 alin. (7)-(9), precum și
cadrele didactice prevăzute la art. 4 alin. (11), la cererea acestora, prin pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art.
1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu.
 În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice pot ocupa catedre
vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi
didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de
învățământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie. art.53 alin (1)
 Acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic titular se consideră
obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile
fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. (art.51 alin. 3)
 Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ a personalului didactic titular se realizează pe
posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o
altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor
dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul. Cadrul didactic titular într-o unitate de
învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate
solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post
didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările
dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi
de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
 În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale
 Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot
solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în
componența căreia intră și ore din propria normă
 Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita
pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din

unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea
de domiciliu
 Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2017, a căror
restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate
care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu pot solicita
pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluţionată
restrângerea de activitate.
(2) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu pot fi ocupate:
 posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 4 alin. (11), care
participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
 posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot
reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea
restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat
norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) şi cadrele didactice transferate pentru
restrângere de activitate conform art. 41;
 catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au
soluţionat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (7);
 posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se
pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă didactică cu ore în specialitate
pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar următor.

Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris
– art. 56
 Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului
scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu
 Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de
pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2018,
precum și cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II și de
rezervarea catedrei/postului pe durata invalidității, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de
posturi/catedre prin consimțământ scris.
 În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele
didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de
documentele menţionate în cerere. În etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între
unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin
consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de
Calendar
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