
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5559/2015 Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 848/2015 

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 

M.Of.Nr.848 din 16 noiembrie 2015             Sursa Act:Monitorul Oficial 

  

  

ORDIN Nr.5559 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind  

mobilitatea personalului didactic de predare  

din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 
  

  

   In baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), 

art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254
1
, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 

si 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   in conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 

privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste 

plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 

decembrie 2013, 

   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Educatiei si Cercetarii Stiintifice, 

  

   ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin. 

  

   Art. 1. - Se aproba Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 prevazuta in anexa*) care face parte integranta 

din prezentul ordin. 

_______ 

   *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

 

   Art. 2. - Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si unitatile 

de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  

p. Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

  

   Bucuresti, 27 octombrie 2015. 

   Nr. 5.559. 

 

 
 

http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.848.pdf&p=lex
doc:1110000102/1
doc:1120009203/18
doc:1150002603/2

