
     

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București        Str. N. Iorga nr. 28, 710213,  Botoșani 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00          Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
www.edu.ro             Email: office.isjbt@gmail.com 
              www.isjbotosani.ro 

 

Nr.  3730   /16.04.2021 

 

ANUNT 
 

 

  

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, în cadrul etapei de pretransfer se suspendă organizarea şi desfăşurarea 

următoarelor activități: 

 

• afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare  

aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare; 

• depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea,  

de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi 

didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la 

unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru 

obținerea acordului de principiu pentru pretransfer; 

• analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de  

cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la: 

✓ emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice în vederea schimbării 

locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea 

medicului de medicină a muncii  

✓ emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea 

locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv 

neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru 

neîndeplinirea condiţiilor specifice;; 

• depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de  

către personalul didactic care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia 

judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; 

 

 

 

 

Inspector școlar general, 

Prof. Gabriel HÂRTIE 

 

   

                                              Inspector şcolar pentru 

managementul resurselor umane, 

                                                                                     Prof. Elena DĂMII 
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