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ANUNŢ 

Referitor la suspendarea susţinerii inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice 
pentru candidaţii înscrişi la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2021 

 
 
Organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învăţământul preuniversitar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

se face în conformitate cu prevederile art. 80 din Metodologie. 

 

În acest context se suspendă susținerea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice, cu excepția celei 

evaluate în conformitate cu prevederile punctului A al anexei nr. 4, aplicarea prevederilor art. 64 alin. (4)-(6), art. 67 

alin. (5), (12) şi (16), art. 68 alin. (6)-(8), precum şi a anexelor 5-12 la Metodologie. 

 
Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, Concursul național 

constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului 

educației, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020. 

În aceste condiţii: 

 pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru 

angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci); 

 pentru departajare, în cazul notelor egale obținute la proba scrisă, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute la art. 65; 

 datele din fișa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în sistemul informatic și se afișează pe site-ul inspectoratelor 

școlare la data prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3; 

 candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea 

corectării acestora până cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei scrise; 

 candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la unităţi de învăţământ având 

clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile minorităților 

naționale susțin o probă practică/orală de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea, cu 

excepția cadrelor didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, a candidaților care susțin proba scrisă specifică pentru 

ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, a 

candidaților care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă 

predarea, precum și a candidaților care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea; 

  candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, 

de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală de cunoaștere a 

limbii române, cu excepția candidaților pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba și 

literatura română”, a candidaților care au efectuat studiile în alte țări în limba română și candidații care susțin proba scrisă 

specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba 

și literatura română; 

 arondarea candidaţilor la centrele de concurs se realizează luând în considerare distanţa la care se dispun candidaţii în sălile de 

concurs, conform prevederilor legale în vigoare. 
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