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04.03.2021
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19.03.2021
Analiza cereri/dosare.
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19 și 22.03.2021
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I.S.J.
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TRANSFERAREA

personalului didac c disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau
prin restructurarea rețelei școlare ori
prin desﬁințarea unor unități de învățământ.
O MEC nr. 5991/2020
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didac c de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022
Extras - Capitolul IV
CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didac c de predare
disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau prin restructurarea reţelei
şcolare
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didac ce/catedrelor vacante prin
transfer pentru soluționarea restrângerii de ac vitate, organizată în baza
prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modiﬁcările și
completările ulterioare, pot par cipa cadrele didac ce prevăzute la art. 5 alin.
(1)-(3), cu respectarea prevederilorart. 5alin. (5), aﬂate în restrângere de
ac vitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
(2) Transferarea personalului didac cde predare tular disponibilizat prin
restrângere de ac vitate sau prin restructurarea rețelei școlare se poate
realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respec vă se
încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 5alin.(6).
(3) În etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de ac vitate nu se
ocupăcatedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei
didac ce de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didac că.
Transferul pe aceste catedre se poate realiza numai în condițiile prevăzute la
art. 24 alin. (7).
Art. 35 Transferarea pentru restrângere de ac vitate sau ca urmare a restructurării
reţelei şcolare a personalului didac c de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3)
se realizează ţinând seama deprevederile 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 ac vitate sau ca urmare a
restructurării reţelei şcolare a personalului didac cde predare se realizează pe
posturi didac ce/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie
didac că sau într-o altă funcţie didac că, cu respectarea prevederilor
prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în
concordanţă cu Centralizatorulşi prevederile art. 5 alin. (1)-(3). Cadrul didac c
tular/angaja ntr-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit
prin studii două sau mai multe specializărisau care este caliﬁcat pentru a preda
două sau mai multe discipline, poate solicita, în etapa de transfer pentru
restrângere de ac vitate, ocuparea unui post didac c/unei catedre vacant(e)
sau trecerea într-o altă funcţie didac că, în concordanţă cu specializările
dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de
învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
(2) În ședința de repar zare, cadrele didac ce aﬂate în restrângere de ac vitate își
pot cons tui catedra și cu orele din propria normă didac că de predare
rămase în încadrare la disciplina/disciplinele înscrise în documentul de
numire/transfer/repar zare pe post/catedră. În situația în care cadrul didac c
optează pentru o altă catedră vacantă, orele eliberate pot ﬁ ocupate de alte
cadre didac ce par cipante la ședința de repar zare cu respectarea
condițiilor de studii și a condițiilor speciﬁce.
Art. 37 Transferarea pentru restrângere de ac vitate este organizată şi coordonată
la nivelul inspectoratului şcolar de comisia judeţeană/a municipiului Bucureş
de mobilitate.
Art. 38 Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, conform
art. 25, 26şi art.27 alin. (4), listele cadrelor didac ce aﬂate în restrângere de
ac vitate şi le transmit inspectoratului şcolar. Comisia judeţeană/a
municipiului Bucureş de mobilitate întocmeşte lista cadrelor didac ce aﬂate
în restrângere de ac vitate la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureş , pe
discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii şi o
publică prin aﬁşare la avizier şi postare pe site-ul ins tuţiei, concomitent cu
lista posturilor didac ce/catedrelor vacante/rezervate, complete şi
incomplete prevăzutăla art. 32alin. (2) lit.b).
Art. 39 (1) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, licee
tehnologice, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII,
posturile didac ce/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt
corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didac c. În mod excepţional,
în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa

de soluţionare a restrângerilor de ac vitate, pot ﬁ publicate şi catedre vacante
de nivel gimnazial sau profesional.
(2) Lista posturilor didac ce/catedrelor vacante pentru etapa de transfer pentru
restrângere de ac vitate cuprinde obligatoriu cel puţin una din menţiunile
„Post propus pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ”, respec v
“Post propus pentru repar zare în şedinţa de transfer”, precum şi alte
menţiuni, conform anexei nr. 1.
Art. 40 Soluţionarea restrângerilor de ac vitate a cadrelor didac ce se realizează în
şedinţa de repar zareorganizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută
de Calendar. Cadrul didac c care solicită soluţionarea restrângerii de ac vitate
la unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere
adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/ municipiului
Bucureş pe teritoriul căruia se aﬂă unitatea/unităţile de învăţământ la care
cadrul didac c esteangajat, din care să rezulte că postul/catedra ocupat(ă),în
anul şcolar 2021-2022, este în restrângere de ac vitate, iar cererea de transfer
pentru restrângere de ac vitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în
evidenţă.
Art. 41 (1) Cadrul didac c transferat în etapa de restrângere de ac vitate 2021
revine pe postul didac c/catedra avut(ă) anterior în situaţia în care, până la
data de începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, se constată că postul
didac c/catedra a fost vacantat(ă) sau reînﬁinţat(ă)ori sa reînﬁinţat cel puţin
jumătate de normă din catedra respec vă, iar cadrul didac c respec v 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
didac c decizia emisă de inspectoratul şcolar de revenire pe postul/catedra
deţinut(ă) anterior.
(2) Posturile didac ce/catedrele eliberate în condiţiile alin. (1) se ocupă în etapele
ulterioare ale mobilităţii personalului didac c de predare din învăţământul
preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile de învăţământ
Art. 42 (1) Pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a
restrângerii de ac vitate, personalul didac c de predare prevăzut la art. 5
alin. (1)-(3), aﬂat în restrângere de ac vitate 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- p, conform anexei nr.
14, însoţite de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sinte că a
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în
restrângere de ac vitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de
învăţământ în care este angajat, în care se menţionează cauzele pentru care
postul didac c/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de ac vitate.
Cadrele didac ce care solicită transferarea pe posturi în centre și cabinete de
asistență psihopedagogică depun cereri, în perioadele prevăzute în
Calendar, la CMBRAE/CJRAE încadrul căruia este normat postul didac c
respec v şi la inspectoratul şcolar.
(2) Cererile se depun mai întâi la inspectoratul şcolar şi apoi la unităţile de
învăţământ, conform Calendarului. La cererilecare se depun la unităţile de
învăţământ vor ﬁ anexate, în copie, documenteconform art. 4 alin. (19).
(3) Un cadru didac c se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a
restrângerii de ac vitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare într-un
singur judeţ sau numai în municipiul Bucureş .
(4) Cadrele didac ce din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)(3), înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de ac vitate fac
dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele
şcolare, conform Calendarului, cu bule n, carte de iden tate sau adeverinţă
de iden tate. Cadrele didac ce trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care
solicită transferul. Cadrele didac ce care solicită transferul în municipiul
Bucureş , tulare/angajateîn învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac
dovada domiciliului în municipiul Bucureş până la data depunerii dosarelor
la inspectoratul şcolar, conform Calendarului, cu bule n, carte de iden tate
sau adeverinţă de iden tate.
(5) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureş 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
didac ce care îndeplinesc condiţiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale
unităților de învăţământ preiau informațiile privind situaţia cadrelor
didac ce din învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3)
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TRANSFERAREA

personalului didac c disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau
prin restructurarea rețelei școlare ori
prin desﬁințarea unor unități de învățământ.
înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de ac vitate 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 Bucureş 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, cons tuită
conform prevederilor art. 31 alin. (8), veriﬁcă dosarele de înscriere,
documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea
posturilor didac ce/catedrelor vacante solicitate şi îndeplinirea condiţiilor
necesare pentru ocuparea posturilor didac ce/catedrelor vacante prin
transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor
condiţiilor speciﬁce pentru ocuparea posturilor didac ce/catedrelor
vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit as el de condiţii,
avizate de inspectoratul şcolar. În situaţia în care două sau mai multe cadre
didac ce îndeplinesc toate condiţiile speciﬁce şi solicită acelaşi post
didac c/catedră vacant(ă), precum şi în situaţia în care unitatea de
învăţământ nu a stabilit condiţii speciﬁce de ocupare a posturilor
didac ce/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didac ce solicită
acelaşi post didac c/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate cons tuită la
nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea cadrelor didac ce
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
didac ce/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ. În
situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor
socioumanitare dovedite prin documente jus ﬁca ve.
(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 cons tuite la nivelul unităţii de
învăţământ/CMBRAE/CJRAE sunt analizate în consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, care selectează şi validează cadrele
didac ce pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didac c
pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplineşte
condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în
concordanţă cu postul didac c/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform
Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru
ocuparea postului didac c/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi, când este cazul,
dacă a promovat proba prac că/orală sau inspecția specială la clasă, după
caz, în proﬁlul postului didac c/catedrei solicitat(e) şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile pentru ocuparea posturilor didac ce/catedrelor vacante prin
transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate condiţiile speciﬁce
pentru ocuparea posturilor didac ce/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 didac ce în unitatea respec vă. Directorii unităţilor de învăţământ
care au emis acorduri pentru transferul consimţit între unităţile de
învăţământ cadrelor didac ce aﬂate în restrângere de ac vitate înş inţează
în scris inspectoratul şcolar.
(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didac ce tulare aﬂate în
restrângere de ac vitate 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 ac vitate sau prin restructurarea reţelei şcolare,
se realizează în şedinţa de repar zare organizată de către comisia
judeţeană/a municipiului Bucureş 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 didac ce
de predare/catedre vacante, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2).
SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didac c de predare

disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau prin restructurarea reţelei
şcolare, prin repar zare organizată de inspectoratul şcolar
Art. 46 (1) După soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de
învăţământ, cererile de transfer pentru cadrele didac ce din învăţământul
preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) aﬂate în restrângere de
ac vitate 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
repar zare, organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureş
de mobilitate, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, pe
posturi didac ce/catedre vacante propuse pentru repar zare în şedinţa de
transfer, conform art. 31alin. (2), în următoarea ordine:
a) soluţionarearestrângerii de ac vitate în cadrul unităţii de învăţământ, în
ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de ac vitate la nivelul consorţiului şcolar, în
ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de ac vitate la nivelul aceleiaşi localităţi/
municipiului Bucureş , cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea
descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de ac vitate la nivelul judeţului, cu respectarea
prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) soluţionarea restrângerii de ac vitate în alte judeţe, cu respectarea
prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.
(2) Restrângerea de ac vitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează
prin transferarea cadrelor didac ce prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) pe un alt
post didac c/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 didac ce/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii
de ac vitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didac ce prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3)
care sunt tulare/angajate în specialitatea postului/catedrei solicitat(e)
conform documentuluide numire/transfer/repar zare în învăţământ.
(4) Cadrele didac ce aﬂate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă
dovada domiciliului în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere
de ac vitate până la data depunerii dosarelor la inspectoratele şcolare,
conform Calendarului, cu bule n, carte de iden tate sau adeverinţă de
iden tate. Cadrele didac ce care solicită soluţionarea restrângerii de
ac vitate în municipiul Bucureş , tulare/angajateîn alte judeţe, fac dovada
domiciliului în municipiul Bucureş , până la data depunerii dosarelor la
inspectoratele şcolare, conform Calendarului, cu bule n, carte de iden tate
sau adeverinţă de iden tate.
Art. 47 (1) În şedinţa de repar zare, opţiunea ﬁecărui cadru didac c se exprimă în
scris, conform cererii- p, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu
cer ﬁcare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din
urmă prezentând procura notarială în original.
(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didac ce care par cipă la etapa de
transferare pentru restrângere deac vitateau acelaşi punctaj şi optează
pentru acelaşi post didac c/catedră vacant(ă), postul didac c/catedra se
ocupă în baza criteriilor socioumanitare.
(3) În cazulîn care cadrul didac c aﬂat în restrângere de ac vitate:
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 ac vitate, 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
didac c/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 didac c/catedră vacant(ă) dinlista aﬁşată, conform
punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute înprezenta
Metodologie.
(4) În cazul în care un cadru didac c aﬂat în restrângere de ac vitate refuză să îşi
întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul
acestuia, iar comisia judeţeană/a municipiului Bucureş de mobilitate îi
atribuie, din oﬁciu, un post didac c/catedră vacant(ă) la ﬁnalul etapei de
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TRANSFERAREA

personalului didac c disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau
prin restructurarea rețelei școlare ori
prin desﬁințarea unor unități de învățământ.
transferare pentru restrângere de ac vitate din lista aﬁşată, conform
punctajului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie.
Cadrului didac c aﬂat în restrângere de ac vitate, căruia i s-a atribuit un post
didac c/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
didac ce aﬂate în restrângere de ac vitate care nu au obţinut acordul
privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ nu pot ﬁ soluţionate
numai pe posturi didac ce/catedre vacante propuse pentru repar zare în
şedinţa de transfer, restrângerile de ac vitate se soluţionează şi pe posturi
didac ce/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 didac ce tulare
aﬂate în restrângere de ac vitate care nu pot ﬁ soluţionate prin transfer pe
posturi didac ce/catedre vacante, cadrele didac ce tulare sunt detaşate în
interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de ac vitatepe
posturi didac ce/catedre rezervate.
Art. 48 Restrângerile de ac vitate ale cadrelor didac ce tulare rămase
nesoluţionate prin transfer sau prin detaşare în interesul învăţământului
pentru nesoluţionarea restrângerii de ac vitate, precum şi completările de
normă didac că de predare rămase nesoluţionate,se soluţionează pe
perioadă nedeterminată sau determinată, în condiţiile prezentei
Metodologii, la începutul şi la ﬁnalul şedinţelor de repar zare ulterioare
prevăzute în Calendar.
Art. 49 (1) Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didac c de predare din
învăţământul preuniversitar, luate în şedinţa de repar zare, 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
repar zare pentru soluţionarea restrângerii de ac vitate, cu precizarea
unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, postului
didac c/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 repar zare pentru
soluţionarea restrângerii de ac vitate nu se precizează viabilitatea postului
didac c/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 repar zare pentru
soluţionarea restrângerii de ac vitate, directorul/directorii unităţii/
unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didac c
repar zat, contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

învățământ în care este tular, în care se menționează cauzele pentru care
postul didac c/catedra a ajuns în situația de restrângere de ac vitate.
(3) Organizarea şi desfăşurarea ac vităţilor pentru soluționarea cererilor de
restrângere de ac vitate pentru cadrele didac ce, 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 didac ce
aﬂate în restrângere de ac vitate, conform alin. (2), se soluționează în
ședință de repar zare pe posturi didac ce/catedre vacante organizată de
către comisia judeţeană/a municipiului Bucureş de mobilitate, conform
prevederilor art. 46-49, cu respectarea condițiilor din prezenta
Metodologie.

SECŢIUNEA a 4-a
Organizarea şi desfăşurarea transferăriipersonalului didac c de predare
disponibilizat prin restrângere de ac vitate sau prin restructurarea reţelei
şcolare, prin repar zare organizată de inspectoratul şcolar, încontextul 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
restricțiilorprivind adunările publice de către autorităţile de resort, se
suspendă aplicarea prevederilor privind transferul consimţit între unităţile
de învăţământ, ca urmare a restrângerii de ac vitate. În aceste situaţii
soluționarea restrângerii de ac vitate pentru cadrele didac ce tulare în
sistemul de învățământ preuniversitar se realizează doar prin repar zarea
pe posturi didac ce/catedre vacante, ac vitate coordonată de
inspectoratele școlare, în conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonanţei
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 norma ve, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr.
179/2020, cu modiﬁcările ulterioare.
(2) În condiţiile alin. (1), cadrele didac ce aﬂate în restrângere de ac vitate
depun la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își au sediul unitățile
de învățământ la care doresc soluționarea restrângerii de ac vitate, în
perioada prevăzută în Calendar, cereri- p, însoțite de documentele
menționate în aceastași o adeverință, eliberată de conducerea unității de
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