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09 iunie 2020 

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 
456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 
de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 484 din data de 9 iunie 2020. 

→ Se aprobă  Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020.  

 

√ Procedură de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 484 din data 
de 9 iunie 2020 

→procedura reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a 
sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020. 

 →Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, 
angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în raza căreia aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 
31 decembrie 2020, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
procedură. 

→Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele 
prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. 

→În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere 
la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat 
în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările 
ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoţită 
de următoarele documente: 

a)declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, dintre care să rezulte că 
nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. VI din ordonanţa de urgenţă, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură; 

b)actul de identitate, în copie; 

c)actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie. 



→Documentele care se solicită în copie, sunt certificate pentru conformitate cu originalul de 
către angajator. 

→În situaţia în care documentele transmise nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate 
documentele, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor 
care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca 
urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. 

→În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu 
transmite toate documentele în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), acesta poate solicita 
acordarea drepturilor prevăzute de art. III alin. (1) sau (2) din ordonanţa de urgenţă, prin 
depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1). 

→Sumele prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor 
în situaţia în care persoanele din categoriile menţionate la aceste alineate sunt înregistrate ca 
şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

→Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la 
art. III alin. (1) sau (2) din ordonanţa de urgenţă, cât şi condiţiile prevăzute la art. 80, 85 şi 934 
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele 
respective, opţional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă 
prevăzute la aceste articole. 

→Sumele prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor 
lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), proporţional cu timpul 
efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute de 
aceste alineate. Sumele prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă 
şi pentru perioada concediului de odihnă.În perioada în care raporturile de muncă sau de 
serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt 
suspendate, sumele prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă nu se acordă. 
Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada 
de acordare a măsurilor de stimulare. 

→Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa 
de urgenţă, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care 
solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform 
prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 
455/2001, republicată, cu completările ulterioare, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căreia aceştia îşi au sediul social, un 
tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, 
însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de 
angajator pentru conformitate cu originalul. 



→Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului 
prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date 
eronate, sumele lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă nu se 
acordă. 

→Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din 
ordonanţa de urgenţă se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) 
sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea 
acestor sume. 

→Perioada pentru care nu se acordă sumele lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din 
ordonanţa de urgenţă din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare 
a acestor sume. 

→În situaţia în care documentele transmise în termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau 
angajatorul nu a transmis toate documentele, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, 
respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii 
solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi 
depuse în termen. 

→Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. 
(5) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sumele lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de 
urgenţă nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a acestor 
sume. 

→Termenul de 5 zile prevăzut la art. 3 alin. (3) şi la art. 7 alin. (5) se împlineşte la ora 24,00 a 
celei de a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv 
transmiterea documentelor care lipsesc. În situaţia în care termenele calculate conform alin. 
(1) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile 
lucrătoare care urmează, ora 24,00. 

→Sumele lunare cuvenite conform art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă 
de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii 
următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi 
acordarea acestor sume. 

→Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevăzute la art. III 
alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se fac în baza deciziilor emise de directorii executivi 
ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

→Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
efectuează, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a 
măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 



stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, controlul asupra: 

a)îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea convenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), 
derularea acestora şi acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de 
urgenţă; 

b)respectării de către angajatori a obligaţiilor asumate prin încheierea convenţiilor prevăzute 
la art. 2 alin. (1), de ordonanţa de urgenţă, precum şi de celelalte acte normative adoptate în 
aplicarea acesteia. 

→Debitele rezultate în urma constatării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a nerespectării condiţiilor legale pentru 
acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a 
obligaţiilor asumate de angajatori prin încheierea convenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se 
recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

ANEXA nr. 1: CONVENŢIE Nr. ......../............. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ................./Municipiului Bucureşti, 
reprezentată prin doamna/domnul ....................., având funcţia de .........., denumită în 
continuare agenţia, şi angajatorul ...................., cu sediul/adresa în ............., judeţul ..........., 
telefon ............, cod fiscal (CUI) .............., cod CAEN ............, cont IBAN ..........., deschis la 
..........., reprezentată prin doamna/domnul .............., în calitate de .............., denumită în 
continuare angajatorul, convin următoarele: 

1.Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, un 
număr de: 

|_| ......... persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din 
motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 
240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin 
Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiei; 

|_| ......... persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa 
agenţiei. 

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta convenţie. 

2.Angajatorul se obligă: 



a)să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pentru o perioadă de 
minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la art. III alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de 
sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, denumită în prezenta ordonanţa de urgenţă; 

b)să restituie, în totalitate, agenţiei sumele încasate pentru fiecare dintre persoanele 
prevăzute la pct. 1 pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat la 
lit. a), plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 
contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), 
art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c)să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei lunare prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) 
din ordonanţa de urgenţă, la agenţie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru 
care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform 
prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, tabelul 
nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin. (1) şi (2) din 
ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, 
în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

d)să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei 
convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din 
ordonanţa de urgenţă; 

e)să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului IBAN, 
inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 

3.Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. III alin. (1) şi (2) din 
ordonanţa de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare 
expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi acordarea 
acestor sume. 

4.Agenţia exercită dreptul de control asupra: 

a)îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi 
acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă; 

b)respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de 
ordonanţa de urgenţă şi de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia. 

5.Debitele rezultate în urma constatării de către agenţie, respectiv a municipiului Bucureşti 
a nerespectării condiţiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) şi (2) 
din ordonanţa de urgenţă, precum şi a obligaţiilor asumate de angajator prin încheierea 



prezentei convenţii se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenţie şi un 
exemplar pentru angajator 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4450/2020 privind modificarea şi 
completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a 
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 
din data de 9 iunie 2020 

→Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, cu modificările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Pentru sesiunea de examen 2020, graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, 
prevăzut la alin. (1) lit. a), se întocmeşte şi se afişează cu cel puţin două zile înainte de 
începerea examenului." 

2.După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins: 

"Art. 231 

Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a 
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, structura probelor de 
examen constă în: 

a) la liceele de artă, specializările: arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, 
design, conservare-restaurare bunuri culturale: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

b) la liceele de artă, specializarea muzică, structura probelor de examen constă în: 

(i)instrumente: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

(ii)artă vocală interpretativă: 



- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

(iii)muzică vocală de jazz şi muzică uşoară: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată. 

(iv)muzică tradiţională românească: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

(v)teorie-solfegiu-dicteu: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

c) la liceele de artă, specializarea coregrafie, structura probelor de examen constă în: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

d) la liceele de artă, specializarea arta actorului, structura probelor de examen constă în: 

- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul 
stabilit de comisia de organizare; 

- proba practică în specializarea certificată; 

e) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, structura probelor de 
examen constă în: 

- susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al 
Vechiului şi Noului Testament; 

- proba practică de specialitate din tipic şi liturgică, muzică bisericească, catehetică şi 
omiletică; 

f) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, structura 
probelor de examen constă în: 

- susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al 
Vechiului şi Noului Testament; 



- proba practică de specialitate realizată în timpul anului şcolar; 

g) la liceele teologice penticostale, structura probelor de examen constă în: 

- susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din doctrine biblice, clasa a XI-a şi clasa 
a XII-a; 

- proba practică de specialitate la disciplina pneumatologie; 

h) la seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, 
specializarea ghid turism religios, structura probelor de examen constă în: 

- susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate; 

- proba practică de specialitate; 

i) la liceele pedagogice, specializarea învăţător - educatoare, structura probelor de examen 
constă în: 

- prezentarea strategiei didactice a lecţiei/lecţiilor demonstrative - proiecte de activitate 
didactică şi o scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin 
intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ; 

- proba practică - activitate didactică - susţinerea a doua lecţii demonstrative - una în 
învăţământul preşcolar şi cealaltă în învăţământul primar, în conformitate cu programa de 
practică pedagogică specifică specializării şi cu planurile de învăţământ pentru cele două 
niveluri; 

j) la liceele pedagogice, specializarea educator - puericultor, structura probelor de examen 
constă în: 

- prezentarea strategiei didactice a lecţiei demonstrative - proiect de activitate didactică şi o 
scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin intermediul poştei 
electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ; 

- proba practică - activitate didactică - susţinerea unei activităţi finale în învăţământul 
antepreşcolar, conform programei de practică pedagogică specifică specializării şi 
curriculumului pentru educaţie timpurie; 

k) la liceele pedagogice, specializările instructor de educaţie extraşcolară şi mediator şcolar, 
structura probelor de examen constă în: 

- prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul 
poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ; 

- proba practică - prezentarea complexă (proiectare, organizare, desfăşurare) a unei activităţi 
educative de timp liber/a unui caz supus medierii, pe o temă la alegere; 

l) la liceele pedagogice, specializările bibliotecar - documentarist şi pedagog şcolar, structura 
probelor de examen constă în: 



- prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul 
poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ; 

- proba practică - prezentarea complexă (organizare şi desfăşurare) a unei activităţi de 
bibliotecă - inventariere, clasificare, îndrumare metodico-ştiinţifică/a unei activităţi 
educative, pe o temă la alegere; 

m) la liceele/clasele cu program sportiv, structura probelor de examen constă în: 

- susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică; 

- proba practică de specialitate." 

3.La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare 
a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, probele de examen vor fi 
planificate în perioada 9-12 iunie 2020." 

4.După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 şi 342, cu următorul cuprins: 

"Art. 341 

Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, la profilurile la care nu este prevăzută susţinerea 
proiectelor/lucrărilor de specialitate şi la profilurile la care este prevăzută transmiterea 
susţinerii proiectelor/lucrărilor de specialitate pe suport electronic, comisia de examinare din 
unitatea de învăţământ evaluează numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut 
calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al 
proiectului/lucrării de specialitate. 

Art. 342 

Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, la seminarele/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program 
sportiv se susţin online numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut calificativul 
admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al 
proiectului/lucrării de specialitate. Candidaţii intră online în examen în ordinea şi la ora 
stabilite de comisie. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei/subcomisiei de 
examinare verifică online identitatea fiecărui candidat." 

5.La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 

"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare 
a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, în cazul susţinerii online a 
proiectului/lucrării de specialitate, membrii comisiei/subcomisiei de examinare, cu drept de 
notare, pot adresa candidatului întrebări asupra conţinutului, rezultatelor obţinute etc., fără 



a depăşi un timp maxim de 15 minute pentru fiecare candidat (prezentare şi răspuns la 
întrebări)." 

6.La articolul 39, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul 
cuprins: 

"(8) Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, la profilul pedagogic, proba practică se poate realiza ca: lecţie, 
activitate didactică, activitate de timp liber/de mediere etc. Calendarul de organizare şi 
desfăşurare a probei cuprinde: 

a) programarea pe zile şi ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) şi specializări; 

b) unitatea de învăţământ/clasa, cadrul didactic metodist şi disciplina la care se 
susţine/echivalează lecţia/activitatea educativă." 

7.După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins: 

"Art. 401 

Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, proba practică se echivalează după cum urmează: 

a) la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, 
design, conservare-restaurare bunuri culturale, muzică, arta actorului, proba practică se 
echivalează cu media generală la disciplina principală de specialitate din clasa a XII-a. Pentru 
specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, disciplina principală de specialitate este 
disciplina Atelier de specialitate (teorie şi tehnici de conservare - restaurare); 

b) la profilul artistic specializarea coregrafie, proba practică se echivalează cu media 
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute în clasa a XII-a la 
disciplinele Dans clasic sau Dans contemporan, în funcţie de specializare şi Repertoriu 
individual; 

c) la liceele pedagogice, în cazul în care susţinerea probei practice nu s-a realizat sau s-a 
realizat parţial până la data suspendării cursurilor, pentru lecţia/activitatea 
didactică/activitatea de timp liber/activitatea finală, cu caracter demonstrativ, nesusţinută, 
prin recunoaştere şi echivalare, se va acorda o notă obţinută din media notelor obţinute de 
candidat la lecţiile demonstrative/activităţile cu caracter demonstrativ susţinute în cadrul 
practicii pedagogice în anul şcolar 2019-2020, până la suspendarea cursurilor; 

d) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, proba practică se 
echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor 
obţinute la disciplinele tipic şi liturgică (clasa a XII-a), muzică bisericească (clasa a XII-a), 
catehetică şi omiletică (clasa a XI-a), catehetică şi omiletică (clasa a XII-a); 

e) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, proba practică 
va consta din prezentarea online a unei lucrări practice în specialitate (patrimoniu cultural), 
realizată în acest scop, în timpul anului şcolar; 



f) la liceele teologice penticostale, proba practică se echivalează cu media generală la 
disciplina pneumatologie, clasa a XII-a; 

g) la seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, 
specializarea ghid turism religios, proba practică se echivalează cu media aritmetică, calculată 
cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute la disciplina practica de specialitate, clasa 
a XI-a şi la disciplina practica de specialitate, clasa a XII-a; 

h) la liceele/clasele cu program sportiv, proba practică de specialitate se echivalează cu media 
generală la disciplina Pregătire sportivă practică, clasa a XII-a." 

8.La articolul 43, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu 
următorul cuprins: 

"(5) Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative, 
arhitectură, arte ambientale, design, conservare-restaurare bunuri culturale, muzică, 
coregrafie, arta actorului, se consideră «neprezentat» un elev care nu a predat/transmis 
profesorului coordonator/unităţii de învăţământ proiectul/lucrarea de specialitate pe suport 
electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare, până la data stabilită de unitatea de 
învăţământ. 

(6) Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, la seminarele/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program 
sportiv se consideră «neprezentat» un elev care a absentat de la susţinerea online a 
proiectului/lucrării de specialitate." 

→Pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, se suspendă aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) lit. j), art. 10 alin. 
(1) lit. f), art. 18 alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 36, art. 37 alin. (1), art. 
39 alin. (2)-(7), art. 40 alin. (2), art. 43 alin. (3), art. 44 din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 
vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, cu 
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin. 

→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia 
cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ care organizează examen de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
liceal, filiera vocaţională, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin 

 

10 iunie 2020 

√ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării  nr. 4440/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020, 
publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 10 iunie 2020 



→Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1.La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 

"(31) Absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind 
combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori 
ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive 
justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naţionale 
pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială, conform 
Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul 
şcolar 2019-2020. 

(32) Candidaţilor din categoriile enumerate la alin. (31), care au participat la una sau mai multe 
dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele 
susţinute în etapa anterioară, desfăşurate în perioada 15-18 iulie 2020." 

2.Anexa "Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în 
anul şcolar 2019-2020" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 
Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia 
generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ANEXĂ: CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-
a, în anul şcolar 2019-2020 

(- Anexa la Ordinul nr. 4.916/2019) 

2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea naţională 

15 iunie 2020 Limba şi literatura română - probă scrisă 

17 iunie 2020 Matematică - probă scrisă 

18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

22 iunie 2020 (până la ora 
14,00) 

Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor 

22 iunie (ora 16,00 - ora 
19,00) - 23 iunie (ora 8,00 - 
ora 12,00) 

Depunerea contestaţiilor 

23-26 iunie 2020 Soluţionarea contestaţiilor 



27 iunie 2020 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor 

Etapa specială 

22-26 iunie 2020 Înscrierea la etapa specială a evaluării naţionale (Se pot înscrie 
numai candidaţii care, conform certificatului medical prezentat, nu 
s-au putut înscrie în perioada 2-5 iunie 2020.) 

29 iunie 2020 Limba şi literatura română - probă scrisă 

30 iunie 2020 Matematică - probă scrisă 

1 iulie 2020 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

2 iulie 2020 Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (ora 12,00) 

Depunerea contestaţiilor (orele 14,00-20,00) 

3 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor 

4 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00) 

NOTĂ: 

La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării 
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de 
Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea 
perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4441/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020, publicat în Monitorul Oficial cu 
numărul 488 din data de 10 iunie 2020. 

→ Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 2, după alineatul (17) se introduc două noi alineate, alineatele (18) şi (19), cu 
următorul cuprins: 

"(18) Absolvenţii de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii 
virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste 
limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat 
medical, nu au putut finaliza/participa la probele examenului de bacalaureat naţional - 2020 
pot susţine probele examenului în etapa specială, conform calendarului examenului naţional 
de bacalaureat - 2020. 



(19) Candidaţilor din categoriile enumerate la alin. (18), care au participat la una sau mai 
multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc 
probele susţinute în etapa anterioară, desfăşurate în perioada 22-25 iunie 2020." 

2.Anexa nr. 1 "Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2020" se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 
Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia 
generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ANEXĂ: CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2020 

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019) 

3-10 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor 

11-17 iunie 2020 Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale 

22 iunie 2020 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 

23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 

30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 

30 iunie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00 

1 iulie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00-12,00 

1-4 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor 

5 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale 

Etapa specială 

29 iunie-3 iulie 2020 Înscrierea la etapa specială a examenului de bacalaureat (Se pot 
înscrie numai candidaţii care, conform certificatului medical 
prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 3-10 iunie 2020.) 

3-5 iulie 2020 Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale 

6 iulie 2020 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 

7 iulie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 

8 iulie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 



9 iulie 2020 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 

10 iulie 2020 Afişarea rezultatelor (ora 12,00) 

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-19,00 

11 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor 

12 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00) 

NOTĂ: 

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului 
Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii 
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare 
a rezultatelor. 

√ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4461/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program 
intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020, 
publicat în Monitorul Oficial cu numărul 490 din data de 10 iunie 2020 

→ În anul şcolar 2019-2020, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (3) din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne 
în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017, respectiv de la prevederile din anexa 
nr. 2 la regulamentul-cadru, testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a 
cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională se 
organizează şi se desfăşoară conform prevederilor alin. (2) şi (3). 

→Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 
studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională constă într-o probă scrisă, cu durata 
de 50 de minute. 

→Procedurile privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru 
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională se elaborează la nivelul unităţii de învăţământ şi sunt avizate de inspectoratul 
şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. 

→Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017 privind 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne 
în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar rămân 
nemodificate. 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 
Parlamentul, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin 

 



√ Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii 
nr. 153/1024/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de 
practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei 
de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale, publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 490 din data de 10 iunie 2020 

→Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXĂ: REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de 
limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor 
piscicole naturale 

(- Anexa la Ordinul nr. 143/949/2020) 

1.Administratorii amenajărilor piscicole în care se practică şi pescuit recreativ au 
următoarele obligaţii: 

a)asigurarea unui flux de deplasare a participanţilor către şi de la locul de desfăşurare a 
activităţii de pescuit recreativ astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare socială; 

b)asigurarea de măşti de protecţie şi substanţe dezinfectante pentru participanţii la 
activităţile de pescuit; 

c)la locul desfăşurării activităţii de pescuit recreativ trebuie să fie pregătite măsuri pentru 
igienizare şi/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor şi a echipamentului utilizat în 
desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ; 

d)pescuitul recreativ se va desfăşura cu maximum doi pescari pe acelaşi stand de pescuit şi cu 
respectarea unei distanţe de minimum 10 metri între punctele de pescuit marcate de 
administratorul amenajării piscicole acolo unde nu există standuri; 

e)fiecare unitate de acvacultură licenţiată în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pescuit 
recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea 
aplicării regulamentului propriu; 

f)înainte de intrarea în unitatea de acvacultură, toate persoanele sunt obligate să dea o 
declaraţie pe propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse 
prin prezentul ordin; 

g)administratorii vor proceda la dezinfectarea şi igienizarea pontonului, standului de pescuit, 
foişoarelor, umbrarelor, toaletelor sau ale altor accesorii cu care pescarii intră în contact. 

2.Obligaţiile pescarilor recreativi în cadrul amenajărilor piscicole sunt următoarele: 

a)obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat; 

b)pescarii vor respecta cu stricteţe regulamentul amenajării piscicole; 



c)purtarea măştilor de protecţie la contactul cu administratorul sau personalul amenajărilor 
piscicole. 

3.Obligaţiile pescarilor recreativi în habitatele piscicole naturale sunt următoarele: 

a)pescarul va respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţii de 
pescuit recreativ; 

b)purtarea măştilor de protecţie la contactul cu personalul de inspecţie şi control; 

c)respectarea regulamentelor impuse de administratorii care deţin contractele de exploatare 
a resursei acvatice vii; 

d)fiecare asociaţie de pescuit recreativ în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pescuit 
recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea 
aplicării regulamentului propriu; 

e)obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat. 

4.Nerespectarea prevederilor pct. 1 lit. c) şi g) constituie contravenţie şi se sancţionează 
conform art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

   

 


