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În atenţia candidaţilor care participă la etapa de pretransfer – sesiunea 2020




În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, text
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020;
În conformitate cu prevederile OMEC nr. 4302/21.05.2020 de modificare a Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019;

1. Etapa de pretransfer – sesiunea 2020 se face la cererea candidatului:
a. În aceeaşi localitate;
b. În localitatea în care titularul are domiciliul;
c. Pentru apropiere de domiciliu.

2. Pentru etapa de pretransfer au survenit următoarele modificări:
a. Înlocuirea pretransferului consimțit între unitățile de învățământ cu pretransferul la
cerere;
b. Eliminarea condițiilor specifice stabilite de unitățile de învățământ;
c. Eliminarea necesității susținerii de către candidați a probelor practice;
d. Eliminarea necesității susținerii de către candidați a inspecțiilor speciale la clasă;
e. Posibilitatea ca documentele de înscriere la etapa de pretransfer la cerere să fie
transmise și în sistem online;
f. Posibilitatea ca ședințele de repartizare organizate de inspectoratul școlar pentru etapa
de pretransfer la cerere să se organizeze și în sistem online;
g. Asigurarea posibilității ca eventualele contestații să fie transmise și online prin poșta
electronică;
h. Se păstrează obligativitatea susținerii probelor orale în situația în care candidații au
finalizat studiile în altă limbă decât cea în care se face predarea. Această probă se poate
organiza și în sistem online și se evaluează prin acordarea de calificative ”Admis/Respins”;
3. Etapa de pretransfer la cerere se desfășoară în perioada 29 mai – 16 iunie 2020;
4. Ședințele de repartizare pentru soluționarea dosarelor de pretransfer la cerere se organizează în
perioada 11-15 iunie 2020.
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