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Către INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU
În atenţia Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic de predare
RESURSE UMANE
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 aprobată prin OME nr.
5578/10.11.2021, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, întrunit în data de 25.01.2022, a stabilit
următoarele condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante în cadrul etapei de
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar / modificare a repartizării angajaţilor pe
durata de viabilitate a postului, pentru care solicităm avizul Comisiei judeţene de mobilitate constituite la
nivelul I.S.J. Buzău:
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Condiţii specifice
propuse spre avizare
de către Consiliul de
administraţie al unităţii de
învăţământ

Etapa
(transfer /
pretransfer/
modificare
repartizare)

Condiţii specifice
avizate de
Comisia judeţeană de
mobilitate a ISJ Buzău

• calificativ “Foarte Bine” in
ultimii 5 ani scolari
(adeverinte eliberate de
unitatea scolara);
• minim gradul didactic
Definitivat;
• fără sanctiuni in
activitatea didactică;
• participarea la minim 2
proiecte educationale cu
specific vocational
(muzică);
• premii la faza
judeteana/zonala/nationala
a olimpiadelor
scolare/concursuri
nationale avizate MEN in
specialitatea postului
(dovezi);
• punctaj minim 60 de
puncte conform Fisei de
evaluare din Metodologie;
• 90 de credite obtínute in
ultimii 5 ani scolari incheiati
(dovezi);
• Acord Consiliu de
Administrație.
• TOATE CONDITIILE
SPECIFICE TREBUIE
INDEPLINITE CUMULATIV.

Obs.

Acord
continuitate
la detasare

În stabilirea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante au fost respectate
întocmai prevederile art. 30 alin. (4) din Metodologia-cadru (OME nr. 5578/10.11.2021).
Extras – art. 30 alin. (4) din Metodologie:
[...]Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de

viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de
repartizare pe post/catedră.
Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi
rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi de modificare a repartizării
cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
Aceste condiţii trebuie să fie aceleaşi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizează de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii,
să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare. Condiţiile specifice nu
reprezintă criteriu de ierarhizare.
După avizarea condiţiilor specifice de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate, acestea se fac publice
prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar, iar unităţile de învăţământ au obligaţia de a le face publice prin afişare la
avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există. [...]
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