CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată
prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5485/2017
În baza prevederilor art. 94 și 252 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările
și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
Ministrul Educației Naționale
emite prezentul ordin:
Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației
naționale nr. 5485/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 și 926 bis
din 24 noiembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 74, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 74. - (1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5
alin. (1)-(3), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin
pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în aceeași localitate, în
localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pentru apropiere de domiciliu sau pentru
reîntregirea familiei.”
2. La articolul 75, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 75. - (1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, în aceeași
localitate, în localitatea de domiciliu, pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea
familiei, personalul didactic titular în învățământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute
în Calendar, atât la unitatea/unitățile de învățământ în care solicită pretransferul consimțit între
unitățile de învățământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, cât și la inspectoratul
școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită
pretransferul, prin accesarea unei aplicații special concepută în acest sens, aplicație care permite
vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care
se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită
pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete
de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare depun, în perioadele
prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic
respectiv și la inspectoratul școlar. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta.
Cadrul didactic titular care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de
învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința
eliberată de inspectoratul școlar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că
cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular
în învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de
învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai
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întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile
care se depun la unitățile de învățământ vor fi anexate, în copie, documentele de studii,
buletinul/cartea de identitate/adeverință de identitate, documente doveditoare privind schimbarea
numelui, dacă este cazul, adeverințele/atestatele/certificatele de acordare a definitivării în
învățământ sau a gradelor didactice II sau I, dacă este cazul, avizele și atestatele necesare pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, dacă este cazul și documentele
necesare pentru a face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin transfer, dacă este cazul, autentificate de conducerea unității de
învățământ la care cadrul didactic este titular sau detașat.”
3. După alineatul (7) al articolului 77, se introduce un alineat nou, alineatul (71) cu
următorul cuprins:
„(71) Cadrele didactice, care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei, nu sunt
condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar 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 aplicația REVISAL 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.”
4. Anexa nr. 19 se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția
Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Infrastructură
din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare,
inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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