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Ministerul Educaliei gi Cercetdrii - Ordin nr.4749/2020 din 24 iulie 2020

s
Ordinul nr. 474912020 privind organizarea gi
desfdgurarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante in

unititile de invitdm6nt preuniversitar particular
in contextul situa[iei epidemiologice determinate

de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2

ln vigoare de ta 30 iulie 2O2O

Publicat in Monitorul Oficial, Paftea I nr. 679 din 30 iulie 2020.
Formd aplicabild la 04 august 2020.

Figa
actului

Avdnd in vedere:
- prevederile art. 89 alin. (2), art. 90 alin. (1) qi art. 94 alin. (1) 9i alin. (2) lit. n) din

Legea educaliei na[ionale nr. 112011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru

prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificirile
ulterioare;

- prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 gi 45 din Ordonanta de urgen[i a Guvernului
nr.7012020 privind reglementarea unor mdsuri, incepAnd cu data de 15 mai 2020, in
contextul situatiei epidemiologice determinate de rispAndirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea gi completarea Legii nr.
22712015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 112011, precum gi a altor
acte normative, cu modificirile ulterioare;

- prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 11812019 privind Registrul national
automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac[iuni sexuale, de exploatare
a unor persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr.
7612008 privind organizarea gi functionarea Sistemului National de Date Genetice
Judiciare,

in temeiul prevederilor aft. 15 alin. (3) din Hotdrdrea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea gi funclionarea Ministeru\ui Educa(iel gl Cercetdrii,

ministrul educafiei gi cercetirii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) incepAnd cu data intririi Tn vigoare a prezentului ordin gi pe durata
stirii de alertS, p6nd la eliminarea restrictiilor privind adunirile publice de citre
autoritS[ile de resort, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Metodologia
de organizare gi desfdgurare a concursului pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitdtile de invitdmAnt particular din
invitimAntul preuniversitar, aprobatd prin Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii,
tineretului gi sportului nr. 5.62512012, cu modificirile ulterioare, denumiti in
continuare Metodologie, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante din unitS[ile de invdtimdnt particular consti in probi scris5, potrivit
programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei gi
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cercetarii, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanfa de urgente a
Guvernului nr. 70t2020 privind reglementarea unor misuri, incepAnd cu data de 15
mai 2020, in contextul situa[iei epidemiologice determinate de rispAndirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea gi
completarea Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei na[ionale nr,
112011, precum gi a altor acte normative, cu modificirile ulterioare.

(2) Proba scrisi se sustine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare
a subiectelor, a baremelor de evaluare 9i de evaluare a lucrdrilor scrise constituiti la
nivelul unititii de invitimAnUconso(iului gcolar/grupului de unititi de inv5limAnt
care s-au asociat temporar, In concordanti cu programele specifice pentru concurs
Tn vigoare, aprobate prin ordin a! ministrului educatiei gi cercetirii, gi se evalueazi
prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare
gi de evaluare a lucrdrilor scrise asigurd, la cererea candida(ilor, gi traducerea
acestora in limbile minoritSlilor nalionale.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unititile de
invS!6m0nt particular din invdtim6ntul preuniversitar avAnd clase speciale de limbi
strdine cu program intensiv gi/sau bilingv sau din unititi de invdtim6nt avAnd
clase/grupe cu predare in limbile minorititilor sau in alti limbi decAt aceea Tn care
candidatii gi-au efectuat studiile, candida[ii sus[in gi o probi oral6 de cunoagtere a
limbii Tn care urmeazi si se faci predarea, evaluati prin calificative
"Admis/Respins", conform anexei care face parte integranti din prezentul ordin.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) cadrele didactice titulare pe posturi
didactice/catedre similare, precum gi candida[ii care sustin proba scrisd specificd
pentru ocuparea unui post de educatoare/Tnvifitor/profesor pentru Tnvi[dmdnt
pregcolar/profesor pentru invitd m6 nt pri ma r.

(5) La proba orali de cunoagtere a limbii in care urmeazi si se faci predarea,
prevdzuti la alin. (3), nu se admit contestatii, rezultatul stabilit de comisia de
organizare gi desfSgurare a probei orale rim6n6nd definitiv.

(6) ln conditiile previzute la alin. (1), pentru angajare pe perioadi nedeterminati,
candidatii trebuie si ob[ind minimum nota 7 (gapte) la proba scrisd, iar pentru
angajarea pe perioadd determinati, candidatii trebuie si obtind minimum nota 5
(cinci) la proba scrisi,

Art. 2. - (1) La inscrierea la concurs, actele de studii pot fi certificate pentru
conformitate cu originalul la depunerea dosarului, Tn acest caz fiind necesari
prezentarea documentului Tn original gi a unei copii a acestuia.

(2) lnscrierea candidafilor la concurs gi inregistrarea contestatiilor la proba scrisi
se pot realiza gi electronic in sistem online, conform procedurilor stabilite la nivelul
uniti[ilor de invSldmdnt particular, pe care le comunici persoanelor interesate
inclusiv prin afigare pe site. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitd[ile de
inscriere gi de preluare gi Tnregistrare a contestatiilor, in situatia in care aceste
activiti[i se organizeazd gi se desfdgoari in sistem on]ine

(3) Candidalii depun obligatoriu la unitatea de invitimAnt, la data prezentdrii
pentru Tncheierea noului contract individual de muncd, certificatul de integritate
comportamentali previzut de Legea nr. 11812019 privind Registrul nalional
automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac[iuni sexuale, de exploatare
a unor persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr.
7612008 privind organizarea gi func[ionarea Sistemului Nationa! de Date Genetice
Judiciare, in situatia in care nu au prezentat acest document la inscrierea la
concurs.

Art. 3. - Pe durata stirii de alertd, pdnd la eliminarea restrictiilor privind adunirile
publice de citre autoritd[ile de resort, la organizarea gi desfigurarea concursului
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pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante Tn unitdtile de Tnvi[dmAnt
particular nu se aplicd prevederile art. 1 alin. (5), (6), (8) gi (9), prevederile art. 6 alin.
(1)din Metodologie, precum gi prevederile anexelor nr.3-10 la Metodologie. Toate
celelalte prevederi din Metodologie care nu contravin prezentului ordin rimdn
neschimbate.

Art. 4. - Modelul cererii-tip pentru inscrierea la concurs, previzut in anexa nr.2la
Metodologie, se adapteazd, conform prevederilor prezentului ordin, la nivelul
unitSlilor de invilimint particular gi se comunici persoanelor interesate, inclusiv prin
afigare pe site.

Art. 5. - Directiile generale, directiile de specialitate gi institutiile din subordinea
Ministerului Educa[iei 9i Cercetdrii, inspectoratele gcolare gi unitatile de Tnvdtimdnt
particular din invitimintul preuniversitar duc la Tndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficia! al RomAniei, Partea l.

Ministrul educaliei 9i cercetirii,
Cristina Monica Anisie

Bucuregti ,24 iulie 2020.
Nr.4.749,

ANFXA

Proba orali de cunoagtere a limbii in care urmeazd sd se facd predarea pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantelrezervate din unitati de Tnvitdm6nt

av6nd clase speciale de limbi striine cu program intensiv gi/sau bilingv sau din unititi
de TnvitdmAnt av6nd clase/grupe cu predare in limbile minorit5filor sau In alti limbi

decAt aceea in care candidatii gi-au efectuat studiile

l. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii
materne, proba orali consti Tntr-un interviu Tn cadrul ciruia se testeazd, Tn limba de
predare pentru care se organizeazi aceasti probd, competen[ele de receptare gi
comunicare ale candidatului cel putin la nivelu! C1 din Cadrul european comun de
referintd pentru limbi (CECRL).

ll. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare in alti limbi decAt
aceea in care candida[ii gi-au efectuat studiile, proba orald consti intr-un interviu, Tn

limba de circulatie internationalS/limba modernS/limba maternS/limba romAni pentru
care se organizeazi aceasti prob6, care si reflecte competenlele de comunicare ale
candidatului, in limba respectivS, cel putin la nivelul 82 din CECRL, precum gi
capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmeazd sd fie
predatd in limba de circulatie interna[ionali/limba moderni/limba matern5/limba
romind.

lll. Pentru predarea la invdtimAntu! pregcolar gi primar in alti limbi dec6t aceea in
care candida[ii gi-au efectuat studiile, proba orali de cunoagtere a limbii consti Intr-
un interviu, in limba rominS/limba maternd pentru care se organtzeazd aceastd
probi, care si reflecte competen[ele de comunicare ale candidatului cel pu[in la
nivelul 82 din CECRL.

NOTA:
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Proba oral6 de cunoagtere a limbii in care urmeazd si se facd predarea se
evalueazi prin calificative "Admis/Respins".
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