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I. Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ sau pretransferul la cerere, după caz, pentru 

apropiere de domiciliu, al personalului didactic de predare titular şi al cadrelor didactice 

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

definitivării în învățământ, sesiunea 2022; 

 

II. Pretransferul prin schimb de posturi prin consimţământ scris 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 2022; 

 

 

  

La etapa de pretransfer pot să participe: 

a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat; 

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

stat, respectiv din învățământul particular acreditat care se încadrează în prevederilor art. 252 alin. 

(7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, 

înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022; 

c) cadrele didactice care au devenit titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare 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 care au devenit titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar 

de stat în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru 

restrângere de activitate/pretransfer; 

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 OMECTS 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 OUG 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. 

 

 

I. Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ 

 

1. La cererea personalului didactic titular/debutant, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din 

Metodologie, pretransferul consimţit se poate face: 

a) în aceeaşi localitate; 
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b) în localitatea de domiciliu; 

c) pentru apropiere de domiciliu; 

d) pentru reîntregirea familiei; 

e) în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate, 

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 se poate face numai cu acordul de principiu al unității de învățământ 

primitoare; acordul de principiu al unității din care se pretransferă se consideră obținut de drept, prin 

efectul legii; 

3. Pretransferul cadrelor didactice titulare în unități de învățământ din mediul rural în unități de 

învățământ din mediul urban se poate realiza în condițiile art. 5 alin (6) din Metodologie; 

4. Pot participa la etapa de pretransfer și cadrele didactice care au fost transferate pentru reducere de 

activitate în sesiunea 2022; în acest caz nu poate fi solicitat pretransferul pe o catedră în componența 

căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluționată reducerea de activitate;  

5. Cadrele didactice titulare/angajate în unități de învățământ aflate în localitatea de domiciliu, pot 

participa la etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ numai în aceeași localitate; 

6. Pretransferul consimțit se realizează pe posturi didactice publicate vacante, precum și pe cele care se 

pot vacanta pe parcursul etapei de pretransfer, indiferent de viabilitatea acestora; 

7. Pretransferul consimțit se realizează în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare, precum 

și într-o altă funcție didactică, potrivit specializărilor dobîndite prin studii finalizate; 

8. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățămînt sau în două sau mai multe 

specializări pot solicita pretrasferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă 

didactică de predare; 

9. Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învățământ și pe o singură disciplină nu pot 

solicita pretrasferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de 

predare; 

10. În etapa de pretransfer consimți între unitățile de învățământ nu pot fi ocupate posturile prevăzute la 

art.56 alin. (2) din Metodologie. 

 

Candidații: 

• Depun la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care 

solicită pretrasferul, dosarul întocmit pe baza cererii-tip, adresată inspectorului școlar general, 

conform anexei nr.14 la Metodologie (în perioada 22-25 martie 2022). 

• Depun un alt dosar, întocmit pe baza cererii-tip adresate directorului unității, conform anexei nr.14 

la Metodologie, la secretariatul unității/unităților de învățământ la care solicită pretransferul 

consimțit, în vederea obținerii acordului de principiu (în perioada 28-30 martie 2022). 

• Susțin inspecția specială la clasă, proba practică sau proba orală în profilul postului didactic solicitat, 

dacă este cazul (în perioada 23-30 martie 2022). 

• Fac dovada domiciliului (nu a reședinței) pînă la data depunerii dosarelor la inspectoratul școlar, 

cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.  
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• Cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare (7-8 aprilie 2022) pentru soluționarea 

cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ are dreptul să desemneze, prin procură 

notarială în original, un împuternicit care să-l reprezinte. 

II. Pretransferul prin schimb de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice 

• este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 59 din Metodologie; 

• 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; 

• pretransferul personalului didactic de predare prin schimb de posturi/catedre pe baza 

consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu; 

• candidatul 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; 

• în situaţiile în care este cazul, candidatul trebuie să deţină, la data solicitării schimbului, avizele 

şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere; 

• candidatul susține inspecţia specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului 

didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere (dacă este cazul); 

• pentru posturile didactice/catedrele 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); 

• candidaţii depun la inspectoratul şcolar dosarele completate conform cererii-tip din anexa nr. 14; 

• cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimţământ scris se 

soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate, în 

perioada prevăzută de calendar; 

• pretransferul prin schimb de posturi didactice prin consimţământ scris între cadrele didactice, în 

condiţiile art. 59 alin. (1)-(4), se poate realiza şi pe parcursul anului şcolar 2022-2023, conform 

art. 107 din Metodologie. 

 

Nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris: 

✓ cadrele didactice titulare care beneficiază de rezervarea postului didactic 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; 

✓ 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 2022. 
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Calendar: 

 

• 22 martie 2022 - Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi 

incomplete; 

• 22-25 martie 2022 

▪ Depunerea, la ISJ Ialomița, a cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea; 

▪ Comisia judeţeană de mobilitate verifică şi avizează dosarele candidaţilor; 

▪ Comisia judeţeană de mobilitate face evaluarea activității profesionale, didactice şi științifice a 

candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de evaluare, 

aprobată în CA al IȘJ Ialomița. 

• 28 martie 2022 

▪ Afişarea la avizierul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu 

punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu 

precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care 

au depus cereri; 

• 28-29 martie 2022 

▪ Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor 

didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit; 

• 30 martie 2022 

▪ Soluţionarea în Consiliul de administraţie al ISJ Ialomița a contestaţiilor referitoare la punctajele 

acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit; Afişarea punctajelor finale la sediul 

inspectoratului şcolar şi pe pagina web a ISJ Ialomița. 

• 23-30 martie 2022 

▪ Desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru 

pretransfer (dacă este cazul); 

▪ Afişarea rezultatelor la sediul ISJ Ialomița şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. 

• 28-30 martie 2022 

▪ Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităților de învățământ care au publicat posturi 

didactice/ catedre pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer consimțit, precum și la 

unitățile de învățământ la care sunt titulare; 

• 31 martie 2022 

▪ Comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ înaintează consiliului de 

administrație al unității de învățământ raportul scris care conține lista cadrelor didactice ierarhizate 

în vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer; 

▪ Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează solicitările depuse de cadrele 

didactice titulare și comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru 

pretransfer consimțit; 

▪ Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimțit sau refuzul motivat și îl comunică 

în scris solicitanților; 

▪ Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit anexează la dosarele înregistrate la 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița acordurile de principiu obținute de la unitățile de învățământ. 
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• 31 martie-1 aprilie 2022 

▪ Candidații depun la secretariatul ISJ Ialomița (adresate Comisiei județene de mobilitate) 

contestațiile cu privire la emiterea de către unitățile de învățământ a acordului de principiu sau a 

refuzului pentru pretransfer consimțit; 

 

• 4-6 aprilie 2022 

▪ Soluționarea la nivelul Comisiei județene de mobilitate a contestațiilor cu privire la emiterea de 

către unitățile de învățământ a acordului de principiu pentru pretransfer consimțit; 

▪ În situația în care comisia județeană de mobilitate constată abateri de la prevederile Metodologiei, 

într-o unitate de învățământ, președintele comisiei județene solicită în scris directorului unității de 

învățământ respective revenirea asupra situației și reluarea procedurilor legale pentru corectarea 

erorilor constatate de inspectoratul școlar; 

▪ Directorii acestor unități de învățământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ respective, după reluarea procedurilor legale 

și le comunică inspectoratului școlar și candidaților care au formulat contestații; 

 

• 7-8 aprilie 2022 

Ședința de repartizare, organizată de inspectoratul școlar, pentru soluționarea, în ordine: 

 (i) cererile cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la 

art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru 

completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; 

 

(ii) cererile cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer 

sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată; 

 

(iii) cererile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei rămase cu norma 

didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; 

(iv) cererile de pretransfer consimțit și prin schimb de posturi; 

 

(v) cererile privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 

postului didactic/catedrei sau prin schimb de posturi. 

 

• 7, 8, 11 aprilie 2022 

▪ Înregistrarea contestaţiilor la IȘJ Ialomița cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de repartizare 

a cererilor de pretransfer/ modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a 

postului didactic/ catedrei. 
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• 12 aprilie 2022 

▪ Soluţionarea, în consiliul de administrație al IȘJ Ialomița, a contestațiilor cu privire la modul de 

soluționare în ședința de repartizare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. 

 

• 12-20 aprilie 2022 

▪ Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art.5 alin (5) din 

Metodologie. 

 

 

 

 

                                                 INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 

                                              PROF. STANCU MARIANA 

 

 


