
Ref. la condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor prin 

pretransfer la cerere: 

 

Conform Metodologiei Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 

5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi ocupate prin pretransfer la 

cerere posturi aflate în următoarele situații: 

1. Posturile rezervate; 

2. Posturile formate din ore rezultate din reducerea cu 2 ore a normei didactice de 

predare-învăţare-evaluare a personalului didactic de predare cu o vechime în învăţământ de 

peste 25 de ani şi cu gradul didactic I (art. 8 (12)); 

3. Orele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul 

stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2; 

4. Ore vacante normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de 

pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 din structura catedrelor 

de discipline tehnologice şi de pregătire/instruire practică (art. 16 (3)); 

5. Ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării 

profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la 

clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design 

(art. 30 (2)); 

6. Orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă (art. 30 (2)); 

7. Posturile nu pot conține un număr mai mare de 4 (patru) ore opționale; 

8. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 

alin. (6) din prezenta metodologie, care participă la etapa de pretransfer (art. 55 (2)); 

9. Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării 

pretransferului pe care pot reveni: cadrele didactice titulare detașate în interesul 

învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2) din 

prezenta metodologie, cadrele didactice cărora li s-a completat norma didactică, potrivit 

prevederilor art. 33 alin. (13) din prezenta metodologie, respectiv cadrele didactice transferate 

pentru restrângere de activitate, conform art. 41 din prezenta metodologie (art. 55 (2)); 

10. Catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, 

pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică (art. 55 (2)); 

11. Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării 

pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă 

didactică cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar următor 

(art. 55 (2)); 

12. Posturile didactice/catedrele vacantate de cadrele didactice titulare care au 

solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială (art. 55 (2));. 

 


