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Către, 

       Toate unităţile de învăţământ 

-prezenta circulară va fi afişată în cancelaria unităţii- 

În conformitate cu  O.M.E.N. nr. 5460/2018 cu privire la Metodologia –cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

I. Graficul pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a 

personalului didactic titular: 

      10 aprilie 2019 - Afişarea la ISJ 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 pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de 

inspectoratele şcolare;  

       

Depunerea dosarelor, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de 

posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de 

învăţământ la inspectoratele şcolare; Perioada: 11 aprilie 2019 (orar: 8.30-15.30); 12 aprilie 2019 

(orar 10.00-14.00); 15 aprilie 2019 (orar: 12.00-16.00); 16 aprilie 2019 (orar: 8.30-15.30); 17 

aprilie 2019 (orar: 10.00-15.30). 

 

     11-17 aprilie 2019- Verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a ISJ şi 

consilierul juridic; 

     18 aprilie 2019- Afişarea la ISJ şi pe pagina web a ISJ a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la 

etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt 

titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer;                                            

    23-24 aprilie 2019 - Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate la ISJ; 

    25 aprilie 2019- Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ, afişarea punctajelor finale la 

sediul ISJ şi pe pagina web a ISJ; 

    12 aprilie-7 mai 2019 - Desfăşurarea inspecțiilor special la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea 

rezultatelor la sediul ISJ şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 

    6-7 mai 2019 - Depunerea dosarelor cadrelor didactice pentru solicitarea acordului scris pentru 

pretransfer, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante, precum şi la 

unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer pentru 

obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer; 

   8 mai 2019 - Analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele 

didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu 

pentru pretransfer;  

   8-9 mai 2019 - Depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de 

învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la 

comisia de mobilitate a ISJ;  

   9-10 mai 2019 - Soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de 

învăţământ la ISJ; 

  

   13 mai 2019 - Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţa de 

repartizare; 

 

   13-14 mai 2019 - Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a 

cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; 
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  15 mai 2019 - Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;    

 

 Consiliul de administraţie al unităţii poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante și în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 

preuniversitar.  

  

 Condițiile specifice stabilite pentru etapa de restrângere de activitate nu se pot modifica 

pentru etapa de pretransfer. 
   

 Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de 

mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie 

discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare.  

 După avizarea condiţiilor specifice, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii 

prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.  

 

  Pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, 

condițiile specifice se vor afișa pe 10 aprilie 2019, de aceea unitățile de învățământ care doresc 

condiții specifice pentru etapa de pretransfer (alte unități de învățământ decât cele care au depus 

condiții specifice pentru etapa de restrângere, care rămân valabile și pentru etapa de 

pretransfer), le vor trimite pentru avizare la ISJ Tulcea, până în data de 8 aprilie 2019, ora 10. 
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