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Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024,  

aprobată prin O.M.E. nr. 6218/2022 
 

Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și 

activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, 

următoarele:  

 
.................................................................................................................................................. 
j) pretransferul consimţit între unităţile de învățământ sau la cerere, după caz, pentru apropiere de 

domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice 

debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării 

în învățământ, sesiunea 2023, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract 

individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă 

didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi; 

 
.................................................................................................................................................. 

 
 (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi avize 

suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele 

didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere şi de verificare a dosarelor/validare a fişelor de 

înscriere la aceste etape conform Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, denumit în continuare Calendar, avizele, atestatele şi documentele 

justificative necesare, după cum urmează: 

a) avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, 

precum şi documentele care atestă parcurgerea și finalizarea cel puțin a unui modul de pedagogie specifică emise de 

federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, 

Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învățământul alternativ;  

b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de 

religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;  

c) avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea 

catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor”;  

d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului semnat cu 

Ministerul Educației şi a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor, republicată, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul 

seminariilor/liceelor vocaționale teologice şi a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de 

specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;  

e) avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului 

Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unităţile de 

învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională şi din 

unităţile de învățământ subordonate Ministerului Justiţiei, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au 

fost eliberate;  

f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al 

unității de învățământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil 

pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învăţător, constituite din disciplinele care se regăsesc în 
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anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4812/2020, în care se precizează 

etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 

g) documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (17) pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special;  

h) avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, în care se precizează 

etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 

i) documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se 

recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi 

didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate; 

j) începând cu etapa de pretransfer, avizul operatorului economic pentru ocuparea catedrelor 

vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învăţământul  

dual.  

(3) În etapa de întregire a normei didactice de predare atestatele/avizele suplimentare sunt prezentate doar 

pentru ocuparea unor ore la discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. În mod 

excepţional, avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular, precum şi documentele justificative 

privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se 

pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ 

preuniversitar situate în medii dezavantajate, pot fi prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare. În situaţia în care 

doi sau mai mulţi candidaţi deţin aviz/atestat pentru același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului 

didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor/punctajelor.  

(4) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care solicită completarea 

normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de 

posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre 

vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de cunoaștere a 

limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la 

art. 21 alin. (4) şi (6)/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele 

didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se 

facă predarea sau care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele 

didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin 

detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.  

(5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în 

alte state sau în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei didactice de predare 

pe perioadă determinată sau nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin 

schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe posturi 

didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin proba orală de cunoaștere a 

limbii române.  

Fac excepție cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cadrele didactice angajate pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi 

didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” 

sau „Limba și literatura română”, precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte țări în limba română. 
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(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care 

solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, precum şi cadrele didactice 

care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, 

pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi, detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere prin 

concurs specific pe un post didactic/o catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu 

program intensiv şi/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficienţe de auz, clase/grupe de elevi cu deficienţe de 

vedere, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, 

coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de 

tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), 

de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive 

sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie: 

a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detaşate şi 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 şi design în 

învăţământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau 

transferul/pretransferul/detaşarea/ modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre pe catedre similare de arte 

plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design în învăţământul gimnazial de artă sau liceal de artă, catedre care 

se ocupă în baza aceleiași probe scrise;  

c) cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de 

predare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii. 

 (7) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, precum şi cadrele 

didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, transfer pentru 

restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi pe catedre constituite şi din discipline 

care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecții speciale la clasă la disciplinele 

solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 5, exceptând posturile 

didactice/catedrele pentru care se susţin probe practice prevăzute la alin. (6). Fac excepţie: 

a) cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau 

transferul/pretransferul, modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre 

similare sau pe posturi didactice/catedre care necesită aceleași condiții de ocupare (aceeași probă scrisă și aceeași 

probă practică/inspecție specială la clasă); 

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

română sau o limbă modernă/maternă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau 

transferul/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 întregirea/completarea normei didactice de predare sau 

transferul/pretransferul pe catedre de ştiinţe; 

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

gândire critică şi drepturile copilului, educaţie interculturală, educaţie pentru cetăţenie democratică, care solicită 

întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre în structura cărora intră 

una dintre disciplinele: gândire critică şi drepturile copilului, educaţie interculturală, educaţie pentru cetăţenie 

democratică; 

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

educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie vizuală sau discipline specifice învăţământului de artă din domeniile 

arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie sau arhitectură, care solicită întregirea/completarea normei didactice de 

predare sau transferul/pretransferul pe catedre de educaţie artistică. 
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(8)  Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, precum şi cadrele 

didactice încadrate pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu 

program intensiv şi/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficienţe de auz, clase/grupe de elevi cu deficienţe de 

vedere, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, 

coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de 

tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), 

de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive, 

din palatele copiilor sau din cluburile copiilor, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe 

perioadă nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer ori pretransfer prin schimb de posturi pe 

catedre constituite  din  discipline care necesită inspecție specială la clasă, susţin inspecții speciale la clasă la 

disciplinele solicitate.       

(9) Evaluarea inspecţiei speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se realizează de către 

o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar general 

adjunct/inspector şcolar; membri - câte doi profesori titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori 

şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializări în profilul postului; secretari – 1-7 inspectori şcolari şi 

directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. În mod 

excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar 

general poate numi membri în comisia pentru evaluarea inspecţiei speciale la clasă, profesori titulari din 

învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ ori cadre didactice din învăţământul 

universitar. La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în 

care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice de predare/completarea normei didactice de 

predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/modificarea contractului 

individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului/catedrei/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin schimb de posturi/modificarea 

repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi, probele 

practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice 

participante obțin cel puţin nota 7 (şapte). 

(10) Probele orale, prevăzute la alin. (4) și (5), se organizează conform prevederilor anexei nr. 4 și se 

evaluează prin calificative „Admis/Respins”. Rezultatul inspecţiei speciale la clasă/probei practice în profilul 

postului, prevăzute la alin. (6) - (8), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste 

probe nu se admit contestaţii în cadrul etapelor de întregire/completare a normei didactice de 

predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizării prin schimb de posturi/detaşare în interesul 

învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific, nota/calificativul stabilite de comisie rămânând definitivă. 

Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de 

preşedintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă/probele 

practice/orale.  

(11) Inspecţiile speciale la clasă/probele practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se pot organiza și în sistem 

online. Procedura specifică de organizare și desfășurare a acestor probe în sistem online se elaborează de comisia 

județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, 

numită prin decizie a inspectorului şcolar general, denumită în continuare comisie județeană/a municipiului 

București de mobilitate. 

(12) Rezultatele inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului, susținute 

și promovate de cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămân valabile, cu acordul acestora, şi în etapele 
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ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), 

precum şi pentru mobilitățile personalului didactic de predare care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2023-

2024. 

(13) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, 

nu se susţin inspecţii speciale la clasă/probe practice, conform                      alin. (6)-(8). În aceste situaţii se susţin 

probe orale conform alin. (4) şi (5), proba practică pentru ocuparea de posturi didactice/catedre în unităţi de 

învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv şi probele practice specifice 

pentru învăţământul special evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexelor nr. 4 şi 12 şi se suspendă 

aplicarea prevederilor anexelor nr. 5-11 şi 17. 
...........................................................................................................................................................  

Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar de stat prin completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru 

soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, după 

caz, pretransfer prin schimb de posturi, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa:  

a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat; 

b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din învățământul particular acreditat care au 

obținut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 

(şase) ani, precum şi cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din învățământul preuniversitar de 

stat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;  

c) cadrele didactice care au devenit titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate în 

baza concursului naţional sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante; 

d) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular transferate pentru restrângere de 

activitate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ preuniversitar particular 

acreditate/autorizate;  

e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului 

organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul 

preuniversitar aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/20041, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 și care au 

obținut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 

(şase) ani;  

f) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

108/19982, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi 

protecţia copilului. 

(2) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate, titularizate în baza 

concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ particular, conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare și care 

nu au obținut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 

                                                           
1 Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5625/2012. 

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 153/2017. 
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6 (şase) ani, precum şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular autorizate să 

funcţioneze provizoriu, titularizate în baza concursului naţional, a concursului organizat la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat sau în baza concursului 

organizat la nivelul unităţilor de învăţământ particular, pot participa la etapele de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă 

determinată/nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile 

de învăţământ sau la cerere, după caz, pretransfer prin schimb de posturi  sau la etapele de detaşare în vederea 

ocupării de posturi didactice/catedre numai în învăţământul preuniversitar particular.   

(3) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau 

agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi/transferare pentru 

restrângere de activitate/detaşare catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot 

preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul 

privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vigoare, denumit în continuare 

Centralizator, cu îndeplinirea uneia dintre condiţiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a 

îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).  

Cadrele didactice titulare în învăţământul special, cu excepţia profesorilor itineranţi/de sprijin, pot ocupa în 

etapele de completare a normei didactice de predare/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer/detaşare, 

atât posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, 

cât şi posturi didactice/catedre în concordanţă cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranţi/de sprijin pot 

ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar posturi 

didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului şi prezentei Metodologii.  

(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei 

didactice de predare pe perioadă determinată sau prin detaşare în învăţământul preuniversitar de stat, organizate în 

baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa şi 

cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular, titularizate în baza concursului organizat 

conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional sau a concursului organizat la nivelul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, iar în situaţia în care o unitatea de învăţământ particular se 

desființează pot fi şi detaşate în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată în învăţământul 

preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 6 (şase) ani consecutivi. 

(5) Pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4), înscrise la examenul național pentru 

obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic de 

predare în învăţământul preuniversitar, conform prezentei Metodologii, se au în vedere următoarele: 

a) deciziile de transfer/pretransfer/detaşare pe posturi didactice/catedre, precum şi cele de modificare a 

duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata 

de viabilitate a postului/catedrei se emit doar în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare 

în învățământ; 

b) posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante care promovează examenul național pentru 

obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, se vacantează imediat după comunicarea rezultatelor finale ale 

examenului național de definitivare în învățământ; 

c) în situația în care aceste cadre didactice nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, 

sesiunea 2023, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de 
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învățământ în care au fost repartizate iniţial, cu condiţia existenţei, la data de 1 septembrie 2023, a cel puţin o 

jumătate de normă didactică  din posturile didactice/catedrele respective. 

(6) Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată a personalului didactic de predare 

titular în mediul rural/transferul personalului didactic de predare titular în mediul rural disponibilizat prin restrângere 

de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar 

sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi a personalului didactic de predare titular în mediul rural se poate 

realiza şi în mediul urban numai dacă persoana respectivă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: 

a) a obținut cel puţin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional în baza căruia s-a 

transferat/titularizat în învățământul preuniversitar;  

b) a avut media minimum 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar;  

c) a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs naţional după ce a 

dobândit titularizarea în mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor 

concursuri naţionale.  

(7) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi încadrare a personalului didactic de predare 

titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în 

învăţământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 (şapte) ani de predare efectivă la 

catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau gradul 

didactic I ca urmare a echivalării titlului ştiinţific de doctor, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă 

nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în 

anul şcolar 2023-2024, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare. Decizia de repartizare pe perioadă 

determinată pentru anul școlar 2023-2024 se emite până la finalizarea etapei de constituire a posturilor 

didactice/catedrelor şi încadrării personalului didactic de predare, conform Calendarului.  

(8) Suspendarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată al 

personalului didactic de predare angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia 

directorului unităţii de învăţământ emisă în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar în 

unităţile de învăţământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, în situaţiile prevăzute la art. 

255 alin. (1)-(6), alin. (8) şi (9), art. 268 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi în alte situaţii prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar. 

(9) Eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de 

stat se dispune prin decizia directorului unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ şi cu informarea inspectoratului şcolar, iar în unităţile de învăţământ preuniversitar particular de către 

persoana juridică angajatoare, cu informarea inspectoratului şcolar, într-una dintre următoarele situaţii:  

a) la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55 lit. a) din Legea nr. 

53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, după aplicarea procedurilor prevăzute 

la art. 19, respectiv la art. 25-26 din prezenta Metodologie, dacă este cazul; 

b) la încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, conform 

prevederilor art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

c) ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea 

nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

d) urmare a demisiei, conform prevederilor art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
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(10) În situaţia în care, pentru un cadru didactic repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ de stat, 

s-a dispus eliberarea din funcţie într-o unitate de învăţământ, în baza deciziei directorului unităţii de învăţământ, ca 

urmare a aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru abateri de la o conduită morală conformă deontologiei profesionale 

sau pentru fapte incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, inspectorul şcolar general emite decizia de anulare a 

repartizării cadrului didactic respectiv în toate unităţile de învăţământ.    

(11) Cadrele didactice care, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi, au fost 

sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2023-2024. 

Art. 6 Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti 

participă ca observatori la toate etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. 

În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, au dreptul de a semnala preşedintelui acestei 

comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează împreună cu membrii comisiei documentele 

finale.  

 

CAPITOLUL VI 

Pretransferul personalului didactic de predare.  

Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform 

deciziilor de repartizare pe post/catedră 

 

Secţiunea 1  

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar al personalului didactic de predare  

 

Art. 54 (1) La etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar participă cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), la 

solicitarea acestora, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (2), pentru apropiere de 

domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată 

de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 

189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar prevăzut  la alin. (1) se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă 

persoana respectivă se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (6).  

(3) Acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic 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.  

(4) Cadrele didactice aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror reducere 

de activitate a fost soluţionată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, pot participa şi la etapa de pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ, conform prezentei Metodologii. 

(5) Cadrul didactic titular/angajat în unităţi de învăţământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. 

(2), poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai în aceeaşi 

localitate.  

(6) Personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 poate participa la etapa de pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ preuniversitar numai la nivelul județului/municipiului București, doar pentru ocuparea de 

posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învăţământ/altă creșă cu personalitate juridică nearondată unei 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjqge/lege-53r1-2003-privind-codul-muncii
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unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică 

fondatoare, decât cea în care este încadrat. 

Art. 55 (1) Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, personalul didactic de 

predare prevăzut la art. 54, alin. (1) depune, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, 

atât la unitatea/unităţile de învăţământ la care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cât şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se 

solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ 

preuniversitar pe posturi în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele 

interșcolare depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE, în cadrul căruia este normat 

postul didactic respectiv, şi la inspectoratul şcolar. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta. 

Cadrul didactic care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ în unităţi de 

învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază 

teritorială este titular/angajat, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în 

evidenţă. Un cadru didactic din învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimţit între 

unităţile de învăţământ numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Cererile se depun mai întâi la 

inspectoratul şcolar şi apoi la unităţile de învăţământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unităţile de 

învăţământ se anexează, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).  

(2) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ preuniversitar, cu privire la posturile didactice/catedrele vacante existente, precum şi cele care 

se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de 

pretransfer se înregistrează într-un sistem informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform 

Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor școlare se afișează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de 

pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare aceste 

cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform 

datelor înregistrate în sistemul informatizat. 

(3) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ al personalului didactic de predare se realizează pe 

posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, 

potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 

(2)-(10). Cadrul didactic din învăţământul preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări 

sau care este calificat pentru a preda două sau mai multe discipline, 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 şi prevederilor art. 4 alin. 

(2)-(10), în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, în baza acordului de principiu al consiliilor 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.  

Art. 56 (1) 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 la 

art. 31 alin. (3). Cadrele didactice titulare/angajate 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 didactică de predare. Cadrele didactice titulare/angajate în două sau mai multe unități de 

învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă 

didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se 

justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate în reducere de activitate începând cu data 

de 1 septembrie 2023, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost 

soluţionată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între 
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unităţile de învăţământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care 

a fost soluţionată reducerea de activitate.  

(2) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot fi ocupate: 

a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin. (5), care participă la etapa 

de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; 

b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului şi pe care pot reveni 

cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform 

art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică de predare, potrivit prevederilor art. 33 

alin. (13) şi cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41; 

c) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au 

soluţionat întregirile, cu respectarea art. 24 alin. (7); 

d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului şi pe care se pot 

realiza întregiri de normă didactică începând cu 1 septembrie 2023 sau completări de normă didactică de predare cu 

ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu 1 septembrie 2023.  

(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei de pretransfer consimțit între unitățile 

de învățământ preuniversitar prevăzute la alin. (2) lit. c)  pot fi ocupate în etapele ulterioare ale mobilităţii 

personalului didactic de predare numai pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar. 

Art. 57 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea 

condiţiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul 

inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de 

pretransfer. 

(2) Eventualele contestaţii la punctajele stabilite de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate 

se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale 

stabilite după soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului 

şcolar.  

(3) Condiţiile specifice avizate de inspectoratul şcolar, însoţite şi de grilele de evaluare, dacă este cazul, se 

afişează la sediile unităţilor de învăţământ şi, dacă este posibil, şi pe pagina web a unităţilor de învăţământ, înainte de 

perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ. 

(4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ la care se solicită pretransferul, conform 

prevederilor art. 31 alin. (9), verifică dosarele şi îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de 

inspectoratul şcolar. În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condiţiile specifice şi 

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), pentru fiecare criteriu, 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 prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în 

Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.  

(5) 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, cerințele 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/inspecția specială la clasă, după caz, în 

profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de 

numire/transfer/repartizare pe post/catedră:  
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a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită 

postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de învățământ în 

specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare pe 

post/catedră o unitate de învățământ situată 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) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, una din 

specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea postului/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) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, una din 

specializările  înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea postului/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 în localitatea în care 

solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate;  

e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care 

solicită postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de 

învățământ, are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare o unitate de învățământ situată în localitatea în 

care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);  

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.  

(6) Cadrele didactice fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare, 

conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar aflate în situaţia prevăzută la alin. (5) lit. c) şi g) nu sunt condiţionate de domiciliul în 

localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele 

didactice titulare/angajate în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu pot ocupa 

posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare/angajate, pentru apropiere de 

localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat 

de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular/angajat şi are domiciliul în judeţul în 

care solicită pretransferul.  

(7) Cadrele didactice care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare/angajate în învăţământul 

preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor la 

inspectoratul şcolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.  

(8) Cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, 

determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu 

prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările 

ulterioare şi cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei nu sunt condiționate de domiciliul 

în localitatea în care solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei 

trebuie să facă dovada că soțul/soția are locul de muncă în localitatea în care solicită pretransferul sau într-o localitate 

apropiată, anexând, în copie, la cererea de pretransfer, după caz, unul dintre următoarele documente: extras din 

Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor sau contractul individual de muncă, decizia sau ordinul conducătorului 

instituției publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de apărare, de informații sau de ordine publică 

și de securitate națională. 
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(9) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ şi a 

cadrelor didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă 

ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, este 

înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform anexei nr. 17, care stabileşte 

lista finală a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţi de 

învăţământ şi validează această listă.  În situaţia în care două sau mai multe cadre didactice care solicită pretransferul 

pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de 

sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, solicită acordul de principiu pentru acelaşi post 

didactic/aceeaşi catedră vacant(ă), ierarhizarea acestora se realizează  în baza punctajelor finale stabilite la nivelul 

inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 2. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează prin aplicarea, în 

ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.  

(10) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul 

emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care 

se pot vacanta în etapa de pretransfer, cu prioritate pentru cadrele didactice care solicită pretransferul pentru 

reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de 

sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele 

didactice situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. 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 de 

repartizare pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de 

învăţământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează, 

în scris, inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 .  

(11) Contestaţiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, emise 

de directorii unităţilor de învăţământ, se adresează, în scris, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate 

a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă 

reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care comisia 

judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o 

unitate de învăţământ, preşedintele comisiei solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea 

asupra situaţiei, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul şcolar. 

Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de 

administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale.  

(12) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate: 

a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ în situaţia 

în care abaterile nu au fost remediate și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de 

pretransfer ale cadrelor didactice în cauză; 

b) poate acorda, în ședința de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de 

administrație al unității de învățământ în situaţia în care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobării acestuia 

în consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile 

adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer; 

c) poate acorda pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice, dacă se constată în 

ședința de repartizare abateri în acordarea/ordinea acordurilor de principiu emise de unitățile de învățământ, sub 

rezerva aprobării în consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada în care se soluționează contestațiile 

la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer. 

Art. 58 (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după 

soluţionarea contestaţiilor conform art. 57 alin. (11), personalul didactic de predare titular depune la inspectoratul 

şcolar acordul/acordurile de principiu al/ale conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind 

pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 17 .  
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(2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării 

locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate, la propunerea medicului de medicină a 

muncii, se realizează cu informarea Ministerului Educației. În adresa de informare, care se transmite, în perioada 

prevăzută în Calendar, Direcției Generale Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului 

Educației, se precizează numele şi prenumele cadrului didactic, unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul 

didactic este titular/angajat, unitatea/unităţile de învăţământ la care se solicită pretransferul, la care se anexează, în 

copie certificată „Conform cu originalul” de preşedintele comisiei județene/a municipiului Bucureşti de mobilitate, 

acordul/acordurile de principiu emise de unitatea/unitățile de învăţământ şi, după caz, documentele justificative care 

au stat la baza solicitării pretransferului pentru reîntregirea familiei, respectiv documentele care au stat la baza 

solicitării pretransferului în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de 

sănătate: diagnosticul, propunerea medicului de medicină a muncii şi documentele medicale justificative. 

(3) Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa de 

repartizare organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, în perioada prevăzută de 

Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru soluţionarea cererilor de pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit 

care să îi reprezinte interesele.  

(4) În baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unităţilor de învăţământ, cu respectarea 

prevederilor legale, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 57 alin. (11), comisia judeţeană/a municipiului 

Bucureşti de mobilitate, întrunită în şedinţă de repartizare, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute în prezenta Metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice 

care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de 

sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului 

Educației. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta 

din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-

un împuternicit la şedinţa de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.  

(5) Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa de repartizare, se depun la inspectoratul 

şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20). 

(6) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între 

unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului 

didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). În 

decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, 

iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care 

regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.  

(7) Personalul didactic de predare titular pretransferat în etapa de pretransfer, sesiunea 2023, va fi detaşat în 

interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate sau va beneficia de completarea normei 

didactice de predare, după caz, în situaţia în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2023, se 

constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de 

şcolarizare, a restructurării reţelei şcolare sau a modificării planurilor-cadru de învăţământ, iar postul didactic/catedra 

de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. În situaţia în care, după etapa de pretransfer 

sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a 

pretransferat a fost redus(ă), iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă 

nedeterminată, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat. 

 

Secţiunea a 2-a  
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Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre  

în baza consimţământului scris  
 

Art. 59 (1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin 

schimb de posturi în baza consimțământului scris al cadrelor didactice. În situaţia în care schimbul de posturi 

didactice/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban şi de un cadru didactic titular în mediul 

rural, schimbul se poate realiza numai în situaţia în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiţia 

prevăzută la art. 54 alin. (2).  

(2) Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimţământ 

scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care 

urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul să deţină, la data solicitării 

schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să 

fi susţinut inspecţia specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează 

să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de 

posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită inspecţii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie 

să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (şapte)/calificativul „Admis”, exceptând cadrele didactice titulare 

pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(7). 

(3) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza 

consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu. În situația în care ambele cadre didactice 

sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unități de învățământ, schimbul de catedre prin 

consimţământ scris se poate realiza şi pe o parte din unitățile de învăţământ, cadrele didactice păstrându-şi cealaltă 

parte în încadrare.  

(4) Cadrele didactice titulare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe durata invalidității de 

gradul I sau II, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate 

în funcţia de personal didactic de predare, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi cadrele 

didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 

de ani până la data de 31 august 2024 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin 

consimțământ scris. 

(5) Pretransferul prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimţământ scris între cadrele didactice, în 

condiţiile alin. (1)-(4), se poate realiza atât în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de 

învăţământ preuniversitar, conform Calendarului, cât şi pe parcursul anului şcolar 2023-2024, conform art. 109, în 

condiţiile prezentei Metodologii.  

(6) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/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 de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de 

repartizare organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, în perioada prevăzută de 

Calendar.    

(7) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se aplică 

prevederile art. 4 alin. (12). 

(8) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/catedre prin consimţământ scris între cadre didactice 

titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la 

ambele inspectorate şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere. Fiecare 

cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul şcolar al județului în care dorește să se 
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pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimţământului se 

soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate.  

 

 

 

Secţiunea a 3-a  

Pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, în contextul situației epidemiologice  

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

Art. 60 (1) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, 

se suspendă aplicarea prevederilor privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ. În aceste situaţii 

cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer în aceeași 

localitate, în localitatea în care își are domiciliul cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, în conformitate cu 

prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În condiţiile alin. (1), pentru pretransferul la cerere, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu pentru 

apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, 

determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, personalul didactic de 

predare, prevăzut la art. 54 alin. (1), depune, în perioadele prevăzute în Calendar, o cerere-tip la inspectoratul școlar 

în a cărui rază teritorială își are/au sediul unitatea/unitățile de învățământ la care se solicită pretransferul. 

Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere trebuie să fie autentificate de conducerea unității de 

învățământ la care cadrul didactic este titular/angajat sau detașat. Cadrul didactic care solicită soluționarea cererii de 

pretransfer în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de 

inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială este titular/angajat, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt 

județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular/angajat în învățământul preuniversitar, care se 

încadrează în prevederile art. 54 alin. (1), se poate înscrie la etapa de pretransfer numai într-un singur județ sau numai 

în municipiul București.  

(3) În condiţiile alin. (1): 

a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru soluționarea cererilor de pretransfer pentru cadrele didactice 

titulare se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 54 alin. (2)-(4), art. 55 alin. (2) şi (3), art. 56, art. 

57 alin. (1), (2), (6), (7) şi (8) şi art. 58 alin. (5)-(7); 

b) la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia județeană/a municipiului București de mobilitate trebuie să țină 

seama dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de 

studii conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul dacă deține avizele și atestatele necesare ocupării 

postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală, după caz, și, pe baza documentului de 

numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în ordine, de criteriile prevăzute la art. 57 alin. (5); 

c) soluționarea cererilor de pretransfer se realizează în ședința de repartizare organizată de membri ai 

comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar;  

d) cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer 

are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele; 

e) în baza ierarhizării cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, conform lit. b), membrii comisiilor 

de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar repartizează cadrele didactice, cu 

respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante având cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului 
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muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a 

comunicat avizul Ministerului Educației; 

f) opțiunile cadrelor didactice din ședința de repartizare sau ale împuterniciților acestora în cadrul ședinței de 

repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar; 

g) contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa de repartizare, se depun şi se 

soluţionează conform prevederilor art. 58 alin. (5); 

h) deciziile de pretransfer se emit conform prevederilor art. 58 alin. (6). 

i) pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre în baza 

consimţământului scris se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12) şi art. 59. 
 


