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Nr. 1984/12.04.2021 
 

 
ANUNŢ 

În atenţia candidaţilor participanţi la etapa de pretransfer – sesiunea 2021 
 
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 432/8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor ce se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (5) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la suspendarea aplicării condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice pe durata 
stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 
 
Având în vedere prevederile art. 60 alin. (1) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la suspendarea aplicării prevederilor privind pretransferul consimţit între unităţile de 
învăţământ pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2; 
 
Etapa de pretransfer – sesiunea 2021 – se desfăşoară în perioada 8-26 aprilie 2021, cu următoarele particularităţi: 

 Etapa de mobilitate se numeşte pretransfer la cerere; 
 Cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de pretransfer 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; 

 Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice, propuse de unităţile de învăţământ şi avizate de Comisia 
judeţeană de mobilitate a personalului didactic pentru etapa de pretransfer consimţit, se suspendă; 

 Cadrele didactice înregistrează dosarul pentru pretransfer la cerere numai la inspectoratul şcolar; 
 Se suspendă înregistrarea dosarelor candidaţilor la unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii acordului pentru 

pretransfer consimţit; 
 Pe perioada stării de alertă nu se susţin inspecţii speciale la clasă şi nici probe practice în profilul postului (art. 

4 alin. 12 din Metodologie-cadru); 
 Se susţin probe orale conform prevederilor art. 4 alin. (4) şi (5) din Metodologia-cadru, precum şi proba practică 

pentru ocuparea de posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu 
program intensiv şi/sau bilingv, evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform Anexei nr. 4 la Metodologia-
cadru (OMEC nr. 5991/2020); 

 Pretransferul la cerere se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 60 din Metodologia-cadru (OMEC nr. 
5991/2020). 
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