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Nr.489/07.02.2022 
 
 

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII 
PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE 

DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE 
 

 
Informații generale 
 

Având în vedere prevederile Hotărârii C.N.S.U. nr. 7/03.02.2022 privind 
propunerea prelungirii stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 
30 de zile, începând cu data de 07.02.2022, în această etapă de mișcarea, în 
conformitatea cu prevederile art. 50 alin. (1) din O.M.E. nr. 5578/2021, se suspendă 
aplicarea prevederilor privind transferul consimţit între unităţile de învăţământ, ca 
urmare a restrângerii de activitate. În această situaţie soluționarea restrângerii de 
activitate pentru cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar se 
realizează doar prin repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, activitate 
coordonată de inspectoratele școlare. 

1. La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer 
pentru soluționarea restrângerii de activitate pot participa NUMAI cadrele 
didactice titulare aflate în restrângere de activitate.  

2. Transferarea personalului didactic aflat în restrângere de activitate se 
poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana 
respectivă a obținut nota/media minim 7 (șapte) la concursul de ocupare 
a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a 
transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media 
minim 7 (șapte) la repartiția guvernamentală ori dacă a obținut cel puțin 
nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul 
preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obținut note sub 5 
(cinci) la concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat.  

3. Transferarea personalului didactic aflat în restrângere de activitate se 
realizează pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de viabilitatea 
acestora.  

4. Soluționarea restrângerilor de activitate se realizează prin repartizare în 
ședință publică organizată de inspectoratul școlar. 

5. În cazul în care cadrul didactic titular aflat în restrângere de activitate nu 
este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opțiunea, 
personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de soluționare a 
cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta 
pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în fața comisiei 
sau, dacă nu se prezintă până la finalul ședinței publice de transferare, 
comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista 
afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în 
prezenta Metodologie. 
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6. Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de 

activitate revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situația în 
care, până la data de 1 septembrie 2022, se constată că postul 
didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînființat(ă) ori s-a reînființat cel 
puțin jumătate de normă din catedra respectivă, directorul/directorii 
unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris 
cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.  

 
 
 
Calendarul privind transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin 

restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare 
în ședință publică organizată de inspectoratul școlar 

 
 
 
21 februarie 2022 ora 15, la avizierul și pe situl inspectoratului  
 

 Afișarea listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând 
cu data de 1 septembrie 2022.  

Afișarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete. 
 
21 – 23 februarie 2022, zilnic între orele 9-12 la sediul inspectoratului, biroul 
319  
 
 Depunerea cererilor tip (anexat prezentei precizări) însoțită de documentele 
precizate în aceasta. 
 
24 februarie 2022, ora 12 
 
 Afișarea la inspectoratul școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar a 
listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de 
activitate.  

 
24 februarie 2022 între orele 12-16 și 25 februarie 2022 între orele 8-16, la 
secretariatul inspectoratului 
 
 Înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate. 
 
28 februarie 2022, ora 15 
 
 Afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar și pe pagina web a 
inspectoratului școlar. 
 
21 - 25 februarie 2022, conform programării 
 
  Organizarea probelor practice/orale de profil (dacă este cazul), afișarea 
rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar. 
 
Atenție! Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările 
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publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin 
calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit 
contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale 
rămânând definitiv. 
 
 
 
9 martie 2022, începând cu ora 10 la sala festivă al Școlii Gimnaziale “József 
Attila” Miercurea Ciuc (str. Miron Cristea nr.1)  
 
 Ședință publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate.  
 

 
 ATENȚIE! În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-
un împuternicit la ședința publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră 
din lista afișată, conform punctajului. 
 
 
 
9 - 10 martie 2022, zilnic între orele 8-15, la secretariatul inspectoratului 
 
 Înregistrarea contestațiilor cu privire la modul de soluționare a restrângerilor. 
 
 Anexăm cererile tip și fișele de evaluare ale activității metodice. 
 Anexăm prevederile legale. 
 
 
 

Inspector școlar general,     Inspector școlar general 
adjunct, 
       Demeter Levente                      Glodeanu Cristinel Fănel 
           Președintele comisiei de mobilitate 

                           
 
          Inspectori școlari pentru  
                    managementul resurselor umane,   
              Waczel Ferenc         Adorjan Attila-József   
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Prevederi legale: 

 

Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare 
disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei 

şcolare  
 

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale  
 

Art. 34  
(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru 
soluționarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot participa cadrele 
didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), 
aflate în restrângere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. 
(2) Transferarea personalului didactic de predare titular disponibilizat prin restrângere 
de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare se poate realiza din mediul rural în 
cel urban, numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 5 alin. (6).  
(3) În etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se ocupă 
catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de 
predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică. Transferul pe aceste 
catedre se poate realiza numai în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (7).  
(4) Cererile de restrângere de activitate se soluţionează în şedinţă de repartizare, 
înaintea soluţionării cererilor pentru completarea normei didactice de predare a 
cadrelor didactice angajate pe perioada viabilităţii postului.  
Art. 35 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării 
reţelei şcolare a personalului didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) se 
realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-
(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile 
prevăzute în prezenta Metodologie şi de prevederile Centralizatorului.  
Art. 36  
(1) Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei 
şcolare a 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, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor 
dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 5 alin. (1)-(3). 
Cadrul didactic titular/angajat într-o unitate de învăţământ 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 transfer pentru 
restrângere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau 
trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin 
studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de 
învăţământ.  
(2) În ședința de repartizare, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate își pot 
constitui catedra și cu orele din propria normă didactică de predare rămase în 
încadrare la disciplina/disciplinele înscrise în documentul de 
numire/transfer/repartizare pe post/catedră. În situația în care cadrul didactic optează 
pentru o altă catedră vacantă, orele eliberate pot fi ocupate de alte cadre didactice 
participante la ședința de repartizare cu respectarea condițiilor de studii și a condițiilor 
specifice.  
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Art. 37 Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată şi coordonată la 
nivelul inspectoratului şcolar de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 
mobilitate.  
Art. 38 Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, conform art. 
25, 26 şi art. 27 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate şi 
le transmit inspectoratului şcolar. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 
mobilitate întocmeşte lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la nivel 
judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, pe discipline, cu precizarea tuturor 
specializărilor dobândite prin studii şi o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-
ul instituţiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, 
complete şi incomplete prevăzută la art. 32 alin. (2) lit.b).  
Art. 39 În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, licee tehnologice, 
unităţi de învăţământ având clasele pregătitoare-XII/XIII sau V-XII/XIII, posturile 
didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător 
unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, în unităţile de învăţământ 
cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de 
activitate, pot fi publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional.  
Art. 40 Soluţionarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice se realizează în 
şedinţa de repartizare organizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută de 
Calendar. Cadrul didactic care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la unităţi 
de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de 
inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află 
unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este angajat, din care să rezulte 
că postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2022-2023, este în restrângere de activitate, 
iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost 
luată în evidenţă.  
Art. 41 (1) Cadrul didactic transferat în etapa de restrângere de activitate, sesiunea 
2022, revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior în situaţia în care, până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, se constată că postul didactic/catedra 
respectiv(ă) a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de 
normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o 
altă catedră în etapa de pretransfer, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ 
având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectoratul 
şcolar de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior.  
(2) Posturile didactice/catedrele eliberate în condiţiile alin. (1) se ocupă în etapele 
ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  
 

SECŢIUNEA a 2-a Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile 
de învăţământ – Se suspendă aplicarea prevederilor tăiate cu linie continuă 

 
Art. 42 (1) Pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a 
restrângerii de activitate, personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3), 
aflat în restrângere de activitate, depune, la unitatea de învăţământ în care solicită 
transferarea şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea 
de învăţământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-
tip, conform anexei nr.14, însoţite de documentele menţionate în aceasta, aprecierea 
sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în 
restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de 
învăţământ în care este angajat, în care se menţionează cauzele pentru care postul 
didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate. Cadrele didactice care 
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solicită transferarea pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 
depun cereri, în perioadele prevăzute în Calendar, la CMBRAE/CJRAE în cadrul 
căruia este normat postul didactic respectiv şi la inspectoratul şcolar.  
(2) 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 vor fi 
anexate, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).  
(3) Un cadru didactic se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii 
de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare într-un singur judeţ sau numai 
în municipiul Bucureşti.  
(4) Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), 
înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate, 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 trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită transferul. Cadrele 
didactice care solicită transferul 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.  
(5) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică dosarele depuse, 
îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele 
stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi obligatoriu pe pagina 
web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de 
transfer. Comisiile de mobilitate ale unităților de învăţământ preiau informațiile privind 
situaţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-
(3) înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare 
a restructurării reţelei şcolare de pe pagina web a inspectoratului şcolar.  
(6) 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.  
Art. 43 (1) Comisia de mobilitate de la nivelul unităţii de învăţământ, constituită conform 
prevederilor art. 31 alin. (8), verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, 
avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante 
solicitate şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv 
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 cadrelor didactice 
conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit anexei nr. 
2, şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, 
propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul 
unităţii de învăţământ. 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.  
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(2) 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. (3) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul 
unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE sunt analizate în consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, care selectează şi validează cadrele 
didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care 
se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra 
vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele 
necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi, când este 
cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, 
în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) şi dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei 
Metodologii, inclusiv toate condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta 
hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE, printr-
o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în perioada prevăzută de 
Calendar. Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  
Art. 44 (1) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, cu respectarea strictă 
a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în 
unitatea respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru 
transferul consimţit între unităţile de învăţământ cadrelor didactice aflate în restrângere 
de activitate înştiinţează în scris inspectoratul şcolar.  
(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere 
de activitate depun la inspectoratele şcolare acordurile pentru transfer obţinute de la 
unităţile de învăţământ. Art. 45 Soluţionarea cererilor de transfer consimţit între 
unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea 
reţelei şcolare, se realizează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia 
judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar, 
în baza acordurilor emise de conducerile unităţilor de învăţământ, cu respectarea 
prevederilor legale, privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, în ordinea 
descrescătoare a punctajului, pe posturi didactice de predare/catedre vacante, cu 
respectarea prevederilor art. 31 alin. (2).  
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Art. 46  
(1) După soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, 
cererile de transfer pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prevăzute 
la art. 5 alin. (1)-(3) aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind 
transferul consimţit între unităţi de învăţământ, precum şi cele care nu s-au adresat 
unităţilor de învăţământ pentru obţinerea acestui acord, dar care au depus cereri la 
inspectoratele şcolare în perioada prevăzută de Calendar, se soluţionează în şedinţă 
de repartizare, organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 
mobilitate, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, pe posturi 
didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în şedinţa de transfer, conform 
art. 31 alin. (2), în următoarea ordine:  
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a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea 
descrescătoare a punctajului;  
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea 
descrescătoare a punctajului;  
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiului 
Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a 
punctajului;  
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor 
alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;  
e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. 
(3), în ordinea descrescătoare a punctajului.  
(2) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin 
transferarea cadrelor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) pe un alt post didactic/o 
altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin 
studii ţinând seama de  prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi 263 din Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Centralizatorului şi de 
prevederile prezentei Metodologii.  
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de 
activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-
e), au prioritate cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) care sunt 
titulare/angajate în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform documentului de 
numire/transfer/repartizare în învăţământ.  
(4) Cadrele didactice aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada 
domiciliului în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la 
data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu buletin, 
carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice care solicită 
soluţionarea restrângerii de activitate în municipiul Bucureşti, titulare/angajate în alte 
judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor 
la inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau 
carte de identitate provizorie.  
Art. 47 (1) În şedinţa de repartizare, opţiunea fiecărui cadru didactic se exprimă în 
scris, conform cererii-tip, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu 
certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă 
prezentând procura notarială în original.  
(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice care participă la etapa de 
transferare pentru restrângere de activitate au acelaşi punctaj şi optează pentru 
acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă prin aplicarea, 
în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza 
documentelor justificative.  
(3) În cazul în care cadrul didactic aflat în restrângere de activitate:  
a) nu este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opțiunea, personal 
sau printr-un împuternicit, desemnat prin procură notarială în original, la şedinţa de 
soluţionare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta 
pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în fața comisiei sau, dacă 
nu se prezintă până la finalul şedinţei de transferare, comisia îi atribuie din oficiu un 
post didactic/catedră vacant(ă) din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie.  
b) este prezent, dar refuză să exprime o opțiune valabilă, comisia îi atribuie din oficiu 
un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie.  
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(4) În cazul în care un cadru didactic aflat în restrângere de activitate refuză să îşi 
întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul acestuia, 
iar comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate îi atribuie, din oficiu, un 
post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de 
activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în 
prezenta Metodologie. Cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a 
atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul/catedra 
atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind concedierea 
individuală.  
(5) În mod excepţional, în situaţia în care cererile de transferare pentru cadrele 
didactice aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind transferul 
consimţit între unităţi de învăţământ nu pot fi soluţionate numai pe posturi 
didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în şedinţa de transfer, 
restrângerile de activitate se soluţionează şi pe posturi didactice/catedre propuse 
pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ rămase vacante, cu respectarea 
prevederilor art. 31 alin. (2).  
(6) În situaţia în care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în 
restrângere de activitate care nu pot fi soluţionate prin transfer pe posturi 
didactice/catedre vacante, cadrele didactice titulare sunt detaşate în interesul 
învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi 
didactice/catedre rezervate. Art. 48 Restrângerile de activitate ale cadrelor didactice 
titulare rămase nesoluţionate prin transfer sau prin detaşare în interesul învăţământului 
pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, precum şi completările de normă 
didactică de predare rămase nesoluţionate, se soluţionează pe perioadă 
nedeterminată sau determinată, în condiţiile prezentei Metodologii, la începutul şi la 
finalul şedinţelor de repartizare ulterioare prevăzute în Calendar.  
Art. 49 (1) Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar, luate în şedinţa de repartizare, pot fi contestate în 
perioada prevăzută în Calendar. Contestaţiile se înregistrează la secretariatul 
inspectoratului şcolar și se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  
(2) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de 
repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, cu precizarea unităţii/unităţilor 
de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de 
învăţământ indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul, precum şi 
a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). În decizia de 
repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate 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 
structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluţionarea restrângerii 
de activitate, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate 
juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată.  
(3) Personalul didactic de predare titular transferat 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 
transfer sau până la data de 1 septembrie 2022, se constată că postul didactic/catedra 
pe care s-a transferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare, 
a restructurării reţelei şcolare sau a modificării planurilor-cadru de învăţământ.  

 

http://www.edu.ro/


 

  
 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucureşti 

 Tel:    +40 (0)21 405 57 06/ Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro  

Pagina 10 din 10 

P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 

Tel:  +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148 
www.isjhr.eduhr.ro  / www.tanfelugyeloseghr.ro 

e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro 
 

 

 

SECŢIUNEA a 4-a Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de 
predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei 
şcolare, prin repartizare organizată de inspectoratul şcolar, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
  

Art. 50 (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 transferul consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de 
activitate. În aceste situaţii soluționarea restrângerii de activitate pentru cadrele 
didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează doar prin 
repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, activitate coordonată de 
inspectoratele școlare, în conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) În condiţiile alin. (1), cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun la 
inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își au sediul unitățile de învățământ la 
care doresc soluționarea restrângerii de activitate, în perioada prevăzută în Calendar, 
cereri-tip, însoțite de documentele menționate în aceasta, și o adeverință, eliberată de 
conducerea unității de învățământ în care este titular, în care se menționează cauzele 
pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situația de restrângere de activitate.  
(3) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru soluționarea cererilor de 
restrângere de activitate pentru cadrele didactice, în condiţiile alin. (1), se realizează 
cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 34-41, art. 42 alin. (3)-(6).  
(4) Cererile de transfer depuse la inspectoratele școlare de cadrele didactice aflate în 
restrângere de activitate, conform alin. (2), se soluționează în ședință de repartizare 
pe posturi didactice/catedre vacante organizată de către comisia judeţeană/a 
municipiului Bucureşti de mobilitate, conform prevederilor art. 46-49, cu respectarea 
condițiilor din prezenta Metodologie. 
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