
CALENDAR PRETRANSFER 

 28 martie 2018 (ORA 14,00) 
 Termenul până la care unităţile de învăţământ comunică la ISJ Vrancea, pentru avizare, condițiile specifice 

și grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante prin pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ (nu pot fi modificate condițiile specifice 
comunicate pentru etapa de transfer consimțit). 

 30 martie 2018 
 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 
 Afișarea la sediile unităților de învăţământ a condițiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora 

(dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între 
unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele școlare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut 
condiții specifice pentru etapa de transfer). 

 3-12 aprilie 2018 
 Înregistrarea dosarelor la ISJ Vrancea - Cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unităţile 

de învăţământ ori pretransfer prin schimb de posturi (Cerere tip - Anexa 14, pag. 87 şi pag. 90 din Metodologie). 
 Comisia județeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ Vrancea verifică şi avizează dosarele 

candidaţilor; 
 Comisia județeană de mobilitate face evaluarea activității profesionale, didactice şi științifice a candidaţilor pe 

baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de evaluare, aprobată în CA al ISJ 

Vrancea din data de 18.01.2018, publicată pe site isj Vrancea si la adresa http://mruisjvn.weebly.com 

 13 aprilie 2018 
 Afișarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor 

didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităților de 
învăţământ şi a posturilor/catedrelor la care acestea sunt titulare. 

 16-17 aprilie 2018 
 Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestațiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice 

înscrise la etapa de pretransfer consimțit. 
 

 18 aprilie 2018 
 Soluționarea în consiliul de administrație al ISJ Vrancea a contestațiilor referitoare la punctajele acordate 

cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit; 
 Afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar și pe pagina de web a ISJ Vrancea. 

 16-26 aprilie 2018 
 Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru 

pretransfer consimțit (dacă este cazul – art. 4, alin. (4-10) din Metodologie); 
 Afișarea rezultatelor la sediul ISJ Vrancea şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. 

 16-26 aprilie 2018 
 Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităților de învăţământ. 
 Cadrele didactice care solicită acordul de principiu pentru pretransfer, depun dosarele la unităţile de 

învăţământ care au publicat posturi vacante, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare alte 
cadre didactice care au depus cereri de pretransfer. 

 Dosarele se întocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 85 din Metodologie. 
 27 aprilie 2018 

 Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii înaintează consiliului de administrație al unităţii de 
învăţământ un raport scris (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 124) cu lista cadrelor didactice ierarhizate în vederea 
emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimțit; 

 Consiliul de administrație al unităţii de învăţământ analizează solicitările depuse de cadrele didactice 
titulare şi comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru pretransfer consimțit. 

 Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimțit sau refuzul motivat şi îl comunică în scris 
solicitanților (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 125); 

 Directorul informează în scris inspectoratul şcolar asupra modului în care s-au soluționat cererile de obținere 
a acordului de principiu pentru pretransfer consimțit (Anexa nr.18 la Metodologie, pag. 126); 

 Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit anexează la dosarele înregistrate la ISJ Vrancea 
acordurile de principiu, obținute de la unităţile de învăţământ. 

 27 aprilie – 2 mai 2018 



 Candidaţii depun la sediul ISJ Vrancea contestațiile (adresate comisiei județene de mobilitate) cu privire la 
emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu sau a refuzului pentru pretransfer consimțit. 

 3 mai 2018 
 Soluționarea la nivelul Comisiei județene de mobilitate a contestațiilor cu privire la emiterea de către 

unităţile de învăţământ a acordului de principiu pentru pretransfer consimțit; 
 În situația în care comisia județeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

constată abateri de la prevederile Metodologiei, într-o unitate de învăţământ, președintele comisiei 
județene solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situației şi 
reluarea procedurilor legale pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul şcolar. 

 Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de 
administrație din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale şi le comunică 
inspectoratului şcolar şi candidaţilor care au formulat contestaţii. 

 27 iulie 2018 
 Ședința de repartizare organizată de inspectoratul şcolar pentru soluționarea cererilor de pretransfer 

consimțita între unităţi şi schimb de posturi prin consimțământul scris al titularilor. 
 27 şi 30 iulie 2018 

 Înregistrarea contestațiilor la ISJ Vrancea cu privire la modul de soluționare în ședința de repartizare a 
cererilor de pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ. 

 31 iulie 2018 
 Soluționarea în CA al ISJ Vrancea a contestațiilor cu privire la modul de soluționare în ședința de 

repartizare a cererilor de pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ. 
 
 
 1 august 2018 

 Reactualizarea listei posturilor didactice, a catedrelor vacante / rezervate şi afișarea cesteia la sediul ISJ 
Vrancea; 

 2-24 august 2018 
 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ 

şi pretransfer prin schimb de posturi. 
 


