
  

 

 

PRETRASFER CONSIMȚIT PE POSTURI/CATEDRE CONSTITUITE ȘI DIN DISCIPLINE 

CARE NU SUNT ÎNSCRISE ÎN DOCUMENTUL DE NUMIRE/TRANSFER/REPARTIZARE 

  

 

 

 Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, după caz, ori 

prin schimb de posturi, în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, 

arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de 

informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator 

(pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare 

sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic solicitat. 

Fac excepție: 

a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cele care solicită modificarea repartizării 

prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare; 

b) cadrele didactice încadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design 

în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită pretransferul/ schimb de posturi/catedre 

pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design în învățământul gimnazial 

de artă sau liceal de artă, catedre care se ocupă în baza aceleiași probe scrise; 

  

 Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, după caz ori 

prin schimb de posturi pe catedre constituite și din discipline care nu sunt înscrise în documentul de 

numire/transfer/repartizare susțin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în 

documentul de numire/transfer/repartizare, cu excepția posturilor didactice/catedrelor pentru care se susțin 

probe practice. Fac excepție: 

a) cadrele didactice care solicită pretransferul, schimb de posturi/catedre de pe posturi 

didactice/catedre similare sau pe posturi didactice/catedre care se ocupă în baza aceleiași probe scrise; 

b) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare disciplina limba 

și literatura română sau o limbă modernă/maternă, care solicită pretransferul pe catedre de literatura 

universală; 

c) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre 

disciplinele fizică, chimie sau biologie care solicită pretransferul pe catedre de științe; 

d) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre 

disciplinele gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie 

democratică, care solicită pretransferul pe catedre în structura cărora intră una dintre disciplinele: gândire 

critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică; 

e) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre 

disciplinele educație muzicală, educație plastică, educație vizuală sau discipline specifice învățământului 

de artă din domeniile arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie sau arhitectură, care solicită pretransferul pe 

catedre de educație artistică. 


