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√Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în M.Of. nr. 437 din 25 mai 2020. 

→Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 34 

(1) Învăţământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului 

naţional de învăţământ. 

(2) Structura organizatorică a învăţământului, nivelurile, profilurile, 

specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de 

selecţionare a candidaţilor pentru învăţământul preuniversitar militar din sistemul 

de apărare, ordine publică şi securitate naţională se propun Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării de către ministerele interesate şi alte instituţii cu responsabilităţi în 

domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit fiecărei arme, 

specializări şi forme de organizare a învăţământului, şi se aprobă conform 

prevederilor prezentei legi valabile pentru instituţiile de învăţământ civil. 

(3) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal militar se elaborează 

de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării 

Naţionale, şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de 

către Ministerul Apărării Naţionale şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării. 

(4) Planurile-cadru de învăţământ pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor, 

agenţilor de poliţie şi a agenţilor de poliţie penitenciară se elaborează pe arme sau 

servicii şi specialităţi, corespunzătoare ocupaţiilor şi calificărilor specifice 

Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei 

şi altor instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii 



naţionale şi se aprobă de către aceste instituţii, cu avizul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării. Programele şcolare/analitice se elaborează de către unităţile de 

învăţământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

şi se aprobă de către ministerul/instituţia de resort. 

(5) Formarea iniţială a maiştrilor militari, subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi a 

agenţilor de poliţie penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiţiei se realizează pe baza 

standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională 

corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum şi 

a calificărilor/specialităţilor/specialităţilor militare aferente acestor profesii. 

(6) Standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, 

menţionate la alin. (5), sunt aprobate, în condiţiile legii, de către Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiţiei." 

2.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 36 

(1) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică 

şi securitate naţională se exercită de comandantul/directorul numit în funcţie, în 

conformitate cu legislaţia care reglementează statutele personalului Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiţiei, care 

este şi preşedintele consiliului de conducere. 

(2) În unităţile de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate 

naţională, consiliul de conducere îndeplineşte atribuţiile consiliului de administraţie 

şi este constituit din maximum 13 membri. 

(3) În unităţile de învăţământ liceal militar, comandantul îndeplineşte şi atribuţiile 

directorului astfel cum sunt prevăzute de prezenta lege şi este ajutat de locţiitor 

şi de directorul adjunct care este şi preşedintele consiliului profesoral. 

(4) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ liceal militar este constituit 

din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-

şef, şeful structurii logistice, reprezentantul eşalonului superior, reprezentantul 

elevilor şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

(5) În activitatea de conducere a unităţilor de învăţământ postliceal militar, de 

ordine publică şi securitate naţională, comandantul/directorul este ajutat de cel 

mult 2 locţiitori/directori adjuncţi, dintre care unul este şi preşedintele consiliului 

profesoral. 



(6) Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de ordine 

publică şi securitate naţională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin 

ordin al conducătorului fiecărui minister şi instituţie de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională." 

3.La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, 

alineatul (81), cu următorul cuprins: 

"(81) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în învăţământul postliceal din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, admiterea se realizează 

pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învăţământ postliceal, cu 

respectarea criteriilor generale şi specifice stabilite prin metodologii-cadru de către 

ministerele de resort." 

4.La articolul 142, după alineatul (73) se introduce un nou alineat, 

alineatul (74), cu următorul cuprins: 

"(74) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de 

securitate naţională sau care a fost admisă în cadrul unor instituţii civile de 

învăţământ superior, în vederea şcolarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii sau ale 

altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi 

securităţii naţionale are calitatea de student militar sau student de poliţie, după 

caz, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la 

înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau 

exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor." 

5.La articolul 150, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de 

licenţă este de 3-4 ani, după caz, şi corespunde unui număr de minimum 60 de 

credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă 

pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi 

teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea 

militară." 

6.După articolul 176 se introduce un nou articol, articolul 1761, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 1761 



(1) Prin excepţie de la prevederile art. 176 alin. (4), admiterea absolvenţilor cu 

diplomă de bacalaureat ai învăţământului liceal militar la programele de studii 

universitare de licenţă din instituţiile de învăţământ superior militar din Ministerul 

Apărării Naţionale se realizează prin repartiţie, pe baza mediei de repartiţie şi a 

opţiunilor exprimate de candidaţi, în limita locurilor rezervate acestora prin planul 

de şcolarizare. 

(2) Procedura de repartiţie şi calculul mediei de repartiţie se stabilesc prin 

metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naţionale. 

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învăţământul superior medico-militar." 

7.La articolul 177, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Conducerea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională se realizează de către comandant, care 

are şi calitatea de rector. Funcţia de comandant (rector) se ocupă prin concurs în 

conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi ale altor instituţii cu atribuţii 

în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Confirmarea ca rector 

se realizează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării." 

8.La articolul 177, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, 

alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 

"(5) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică 

şi de securitate naţională funcţionează personalul didactic prevăzut în prezenta 

lege şi instructorii militari, instructorii de informaţii şi instructorii de ordine publică, 

asimilaţi personalului didactic. 

(6) Personalul didactic şi didactic asimilat din instituţiile de învăţământ superior 

militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională are drepturile şi 

îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în 

activitate/funcţionar public cu statut special - poliţist/poliţist de penitenciare. 

(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informaţii şi instructori de 

ordine publică sunt: 

a) pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii: 

(i)instructor; 

(ii)instructor principal; 

(iii)instructor superior; 

(iv)instructor avansat; 

b) pentru Ministerul Afacerilor Interne: 



(i)instructor de poliţie III-I/instructor militar V-I; 

(ii)instructor de poliţie principal V-I/instructor militar principal V-I; 

(iii)instructor de poliţie specialist III-I/instructor militar specialist III-I." 

9.La articolul 199, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul cuprins: 

"(21) Persoana care are statutul prevăzut la alin. (2), şcolarizată în instituţii de 

învăţământ superior civil, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul 

apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, este luată în evidenţă 

şi într-o instituţie de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică 

şi de securitate naţională, în vederea îndeplinirii serviciului militar activ şi acordării 

drepturilor aferente, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei." 

10.La articolul 208, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 208 

(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi 

din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii senatului universitar, fără 

excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 

didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate 

va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare 

stipulate în Carta universitară. În instituţiile de învăţământ superior militar, de 

informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, instructorii au un 

reprezentant în senatul universitar, din cota stabilită pentru personalul didactic şi 

de cercetare. În cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului 

universitar se va face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic 

al cultului fondator." 

11.La articolul 249, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), 

cu următorul cuprins: 

"n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de 

specialitate, numai pentru unităţi de învăţământ şi de formare profesională 

nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale." 

12.La articolul 285, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, 

alineatul (42), cu următorul cuprins: 



"(42) În învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de 

securitate naţională pot funcţiona instructori asociaţi pentru categoriile prevăzute 

la art. 177 alin. (7), în condiţiile stabilite prin ordine şi instrucţiuni proprii." 

13.La articolul 285, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(5) În raport cu necesităţile beneficiarilor şi cele academice proprii, senatul 

universitar aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de 

învăţământ superior a unor cadre didactice universitare, instructori militari, 

instructori de informaţii, instructori de ordine publică şi a altor specialişti cu 

valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre 

didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic 

universitar recunoscut în ţară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul 

didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale." 

14.La articolul 287, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, 

alineatul (101), cu următorul cuprins: 

"(101) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică 

şi de securitate naţională, norma didactică săptămânală pentru instructorii militari, 

instructorii de informaţii şi instructorii de ordine publică se stabileşte prin 

instrucţiuni proprii." 

15.La articolul 291, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Personalul didactic este format din personal didactic de predare/cercetare şi 

personal didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi 

biblioteci centrale universitare. În învăţământul superior militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, personalul didactic de predare include şi 

instructorii militari, instructorii de informaţii, precum şi instructorii de ordine 

publică." 

16.La articolul 331, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 331 

(1) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale 

sunt: unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de 

educaţie şi formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor 

publice locale, furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională 

autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii, organizaţii nonguvernamentale ori 



guvernamentale care oferă programe autorizate în condiţiile legii, angajatori care 

oferă programe de formare profesională propriilor angajaţi, instituţii de formare 

continuă nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii sau ale altor instituţii 

cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii 

naţionale, inclusiv în domeniul învăţării limbilor străine." 

→Prin excepţie de la prevederile art. 142 alin. (3), pentru anul universitar 2020-

2021, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare sunt făcute publice, de 

către universitate, cu 30 de zile înainte de susţinerea concursului de admitere. 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 873 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi 

desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare 

non-COVID pe perioada stării de alertă, publicat în M.Of. nr. 437 din 25 mai 2020. 

→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020 se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1.Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDIN privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor 

stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe 

perioada stării de alertă" 

2.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 

"Art. 31 

Nerespectarea de către cabinetele stomatologice şi de către unităţile sanitare non-COVID din 

sistemul public şi privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competenţelor, 

de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului 

Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 18, 

art. 291, art. 30 lit. f)-j), n), o) şi p), art. 31 lit. a)-d), f)-j) şi art. 34 lit. b), m), n) şi o) din Hotărârea 

Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 

domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare." 

3.Anexele nr. 1 și 2  se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezentul ordin. 



ANEXA nr. 1: MĂSURILE de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor 

stomatologice pe perioada stării de alertă 

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 828/2020) 

1.Acţiuni preliminare 

Pentru reorganizarea activităţii medicale şi administrative, în vederea reluării activităţii 

cabinetelor stomatologice se aplică următoarele acţiuni preliminare: 

a)pregătirea listelor de pacienţi prin triaj telefonic (pacienţi existenţi/pacienţi noi), triaj care 

orientează asupra priorităţilor şi poate constitui un criteriu de programare. 

Medicul stomatolog este singurul în măsură să stabilească priorităţile, precum şi definirea 

priorităţilor cabinetului stomatologic; 

b)programarea pacienţilor la intervale orare astfel încât pacienţii să nu se întâlnească între 

ei în sala de aşteptare/să nu staţioneze în sala de aşteptare, iar după fiecare pacient să se 

asigure dezinfecţia, aerisirea şi pregătirea cabinetului pentru următorul pacient; 

- este obligatorie respectarea unui interval de cel puţin 20 de minute între pacienţi; dacă 

pacientul doreşte sau dacă sala de aşteptare nu permite păstrarea distanţei de 1,5-2 m, acesta 

poate aştepta afară şi va fi contactat telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet 

(pacienţii vor fi informaţi de acest lucru în momentul programării); 

- în cazul în care pacientul aşteaptă în sala de aşteptare, timpul de aşteptare nu va depăşi 15 

minute; 

c)anunţarea pacienţilor să nu vină însoţiţi, cu anumite excepţii (copii, persoane cu nevoi 

speciale, pacienţi foarte vârstnici); 

d)informarea pacienţilor cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul 

cabinetului, prin telefon sau e-mail; 

e)afişarea măsurilor şi a procedurilor de protecţie la intrarea în cabinetul stomatologic, 

inclusiv a măsurilor de distanţare socială pentru a se asigura că toţi pacienţii care intră în 

cabinet le respectă; 

f)respectarea măsurilor de protecţie anti-COVID-19 pentru toţi pacienţii (săli de aşteptare 

amenajate corespunzător, dezinfectanţi pe bază de alcool 60-95% etc.); 

- în sala de aşteptare scaunele vor fi distanţate (1,5-2 m) şi vor fi din materiale uşor de 

dezinfectat; 



- la intrarea în cabinet să existe dispenser cu substanţă dezinfectantă/mijloc de dezinfectare 

(soluţii dezinfectante, şerveţele dezinfectante, gel); suplimentar, se pot folosi recipiente/saci 

pentru depozitarea bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genţi, chei, etc.); 

g)revizuirea şi reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie a 

cabinetelor stomatologice, precum şi a celor de eliminare a deşeurilor infecţioase; 

identificarea suprafeţelor uşor de dezinfectat, respectiv a suprafeţelor care necesită 

adoptarea de precauţii suplimentare pentru protecţie; 

h)îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor şi a altor obiecte care pot fi atinse de către 

pacienţi sau personalul medical şi care sunt dificil de dezinfectat; 

i)asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară şi adoptarea de măsuri 

comune pentru evitarea infecţiei încrucişate; 

j)managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: 

personalul medical cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecţiuni preexistente sau alte 

probleme/situaţii (gravidă) este perceput cu risc mai mare de a contacta COVID-19; 

k)controlul/verificarea aparaturii şi a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a 

valabilităţii acestora; 

l)achiziţia în cantităţi suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecţie, 

dezinfectant, evitându-se realizarea de stocuri. 

2.Precauţii înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice 

2.1.Triajul pacienţilor (înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice): 

a)efectuarea unui triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne 

clinice ale infecţiei cu SARS-CoV-2 (tuse, febră, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie), precum 

şi pe riscul de a fi infectat (persoane aflate în autoizolare/carantină, contacţi ai acestora sau 

contacţi ai persoanelor cu semne caracteristice infecţiei cu SARS-CoV-2), conform definiţiilor 

de caz publicate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile la 

adresa http://www.cnscbt.ro sau pe baza chestionarului prevăzut în prezenta anexă; 

b)în cazul pacienţilor confirmaţi COVID-19, manoperele stomatologice de prevenţie, 

diagnostic şi tratament vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

c)acordarea unei atenţii speciale pacienţilor deosebit de vulnerabili în cazul cărora 

programarea se realizează la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alţi pacienţi 

sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact. Pentru fiecare dintre aceşti pacienţi, 



medicul stomatolog trebuie să cântărească între beneficiile efectuării tratamentului şi riscul 

de infecţie cu COVID-19 la care se expun pacienţii prin deplasarea la cabinetul stomatologic; 

d)efectuarea triajului afecţiunilor stomatologice pentru stabilirea priorităţilor actelor 

terapeutice; 

e)se va limita numărul personalului medical şi auxiliar pentru prevenirea contaminării; 

evitarea pe cât posibil a contactului între persoane (nu se strânge mâna, se menţine o distanţă 

de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii etc.); 

f)tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente electronice sau medicale 

vor fi acoperite cu protecţii din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost 

utilizate; 

g)personalul medical va acorda o mare atenţie la procedura de echipare, dar mai ales la cea 

de dezechipare pentru a se evita contaminarea; 

h)medicul stomatolog va efectua diligenţele necesare pentru obţinerea consimţământului 

informat al pacientului, conform prevederilor legale; 

i)instrumentarul şi materialele necesare efectuării intervenţiilor stomatologice trebuie să fie 

aduse în cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor. 

2.2.Accesul în cabinetul stomatologic: 

a)Se comunică pacientului să nu vină însoţit la cabinetul stomatologic, cu excepţia minorilor 

şi a pacienţilor cu nevoi speciale sau a pacienţilor foarte vârstnici; însoţitorul se va supune 

aceloraşi reguli/proceduri ca şi pacientul. 

b)Pacientului/Însoţitorului i se va măsura temperatura în zona frunţii înainte de intrarea în 

cabinetul stomatologic (deşi nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă): 

(i)dacă temperatura este sub 37,3 grade Celsius, pacientul şi, după caz, însoţitorul pot intra în 

cabinet, iar dacă nu au mască li se înmânează una; 

(ii)dacă temperatura este peste 37,3 grade Celsius, se reia măsurarea acesteia şi dacă valoarea 

se menţine, se va renunţa la programare, se va temporiza tratamentul. 

c)La intrarea în cabinetul stomatologic trebuie să existe un covoraş îmbibat în dezinfectant pe 

bază de clor. 

d)Pacientul şi, după caz, însoţitorul vor proceda la igienizarea mâinilor cu apă şi săpun/soluţii 

antiseptice tegumentare pe bază de alcool 60-95%. 

e)Dacă este posibil, la intrarea în cabinetul stomatologic pacientul şi, dacă este cazul, 

însoţitorul nu vor atinge mânerele uşilor, suprafeţele meselor, scaunelor etc.; uşile vor fi 



deschise şi apoi închise de către personalul medical; aceeaşi procedură se efectuează şi la 

intrarea/ieşirea din sala de tratament. 

f)Pacientul/Însoţitorul va completa şi va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic. 

g)Pacientul va completa şi va semna chestionarul de evaluare a stării generale ale cărui 

elemente minime sunt prevăzute de Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor 

Dentişti din România nr. 3/2013*). 

h)Înainte şi după terminarea tratamentului, pacienţii/însoţitorii vor purta mască. 

i)Se utilizează echipamentele suplimentare pentru pacienţi: protecţie pentru pantofi (botoşi), 

protecţie pentru păr (bonetă) şi, după caz, halat de unică folosinţă. 

3.Precauţii în timpul efectuării intervenţiilor stomatologice 

a)Personalul medical va respecta măsurile de precauţie standard (igiena mâinilor, 

folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecţie, igiena respiratorie, instrumente şi 

dispozitive sterile, curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor etc.). 

b)Masca chirurgicală, fiind de unică folosinţă, se schimbă după fiecare pacient; dacă se 

foloseşte mască N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent se aplică regulile de utilizare 

specifice (schimbare la maximum 4 ore). 

c)Ochelarii de protecţie sau viziera (ecran de protecţie) se vor dezinfecta după fiecare pacient 

sau, dacă sunt de unică folosinţă, se înlocuiesc. 

d)Intervenţiile stomatologice se asigură numai în încăperi cu ventilaţie automată sau 

ventilaţie naturală (fereastră). 

e)Pe perioada desfăşurării intervenţiilor stomatologice, uşile trebuie să fie închise şi nicio 

persoană nu trebuie să părăsească încăperea până la finalizarea procedurilor. 

f)Se evită deschiderea sertarelor pentru a nu se contamina conţinutul acestora. 

g)Atât înaintea tratamentului, cât şi la finalul acestuia, se procedează la efectuarea de clătiri 

bucale de minimum 30 de secunde cu soluţii de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluţii 

antiseptice de iod povidona 0,2%-10% (atenţie la reacţiile alergice). Aceste clătiri înainte şi 

după tratament, precum şi igiena orală riguroasă a pacientului sunt recomandate, având în 

vedere faptul că una dintre căile de propagare a infecţiei este cavitatea orală. 

h)Se limitează folosirea procedurilor şi a echipamentelor generatoare de particule şi aerosoli; 

dacă este absolut necesar a fi efectuate, acestea se programează la sfârşitul zilei de lucru şi 

se efectuează sub protecţia de măşti N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent. 

i)În cazul folosirii instrumentarului rotativ, se utilizează sistemul de izolare cu digă. 



j)Utilizarea pe cât posibil a instrumentarului de mână; 

k)Evitarea detartrajelor efectuate cu aparate sonice sau ultrasonice, precum şi a airflow-ului; 

dacă detartrajul nu suportă amânare/este absolut necesar, acesta se va realiza cu 

instrumentar de mână. 

l)Se utilizează sisteme de aspiraţie cu volum crescut. 

m)Se înlocuiesc radiografiile intraorale cu radiografii OPG sau examene CT. 

n)Se utilizează materialele de sutură resorbabile, evitând necesitatea prezentării pacientului 

în cabinetul stomatologic. 

4.Precauţii după efectuarea intervenţiilor stomatologice 

a)Respectarea prevederilor legale în vigoare privind dezinfecţia suprafeţelor şi a 

instrumentarului şi asigurarea aerisirii şi ventilării cabinetului stomatologic 

b)În vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza, la alegere, 

una dintre metodele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

c)Se va realiza dezinfecţia completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, 

aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă etc.) cu 

substanţe biocide cu efect virucid conform instrucţiunilor producătorului; durata acţiunii 

acestora, prescrisă de producător, trebuie respectată cu stricteţe. Se va realiza dezinfecţia, 

inclusiv a mânerelor uşilor şi a întrerupătoarelor, ultimele doar prin ştergere pentru a evita 

un posibil scurtcircuit. 

d)Piesele de mână vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare pacient. 

e)Curăţarea şi dezinfectarea echipamentelor de protecţie reutilizabile (de exemplu, ochelari 

de protecţie, vizieră, ecran protecţie), după fiecare pacient 

f)Echipamentele/Materialele de unică folosinţă vor fi depozitate în containere pentru deşeuri 

speciale şi vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale; 

g)Spălarea mâinilor cu apă şi săpun sau/şi dezinfectarea acestora cu soluţie hidroalcoolică 

înainte de a pune mănuşi 

h)Aerisirea/Ventilaţia foarte bună a cabinetului stomatologic (uşă/fereastră deschise) timp 

de minimum 15 minute, după fiecare pacient 

5.Echipamentul individual de protecţie (EIP) 



5.1.Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la 

care nu se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli 

a)mască chirurgicală simplă sau mască de protecţie respiratorie tip KN95/FFP2 (standard sau 

echivalent); 

b)halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică 

folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 

c)mănuşi nesterile de unică folosinţă; 

d)capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; 

e)ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial). 

5.2.Personal medical care acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la care se vor iniţia 

manevre generatoare de aerosoli 

a)mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent); 

b)halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică 

folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 

c)mănuşi nesterile de unică folosinţă; 

d)capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; 

e)ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial). 

5.3.Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor confirmaţi cu COVID-

19 (cazuri excepţionale): 

a)mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent); 

b)halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică 

folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă; 

c)mănuşi nesterile de unică folosinţă; 

d)capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă; 

e)ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial). 

În cazul în care personalul nu are la dispoziţie echipamentele specifice pentru realizarea 

procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului 

Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se 

poate desfăşura. 

ANEXA nr. 11: CHESTIONAR PENTRU TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC 

(- Anexă la măsuri) 



Nr. 

crt. 
Întrebare DA NU 

1. Aţi intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu 

virusul SARS-CoV-2 (COVID-19)? 

|_| |_| 

2. Aţi interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentat 

simptome asociate infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19)? 

|_| |_| 

3. Aţi interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în 

izolare/carantină impusă de autorităţi? 

|_| |_| 

4. V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu 

de către autorităţi? 

|_| |_| 

5. Aţi avut în ultimele 14 zile unul dintre simptomele de mai jos? 
  

 
- febră |_| |_| 

 
- tuse |_| |_| 

 
- respiraţie greoaie/dificultăţi în respiraţie |_| |_| 

 
- frisoane |_| |_| 

 
- dureri musculare |_| |_| 

 
- dureri de cap |_| |_| 

 
- dureri de gât |_| |_| 

 
- greaţă, diaree, vărsături |_| |_| 

 
- pierdere de gust sau miros |_| |_| 

6. Care sunt bolile de care suferiţi? 
  

.... 
   

Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi 

art. 34 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Numele şi prenumele: ............................................... 

Data completării: ......./......../............... 

........................................... 



ANEXA nr. 2: MĂSURI de organizare şi desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare non-

COVID şi ambulatoriile de specialitate pe perioada stării de alertă 

(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 828/2020) 

A.Unităţile sanitare non-COVID 

În acordarea asistenţei medicale de specialitate în această perioadă se vor încerca, ori de câte 

ori este posibil, evitarea internării pacienţilor care se prezintă la spitale şi efectuarea 

tratamentului medical la domiciliu sau în ambulatoriu, pentru a nu depăşi capacitatea de 

acordare a asistenţei în unităţile de primiri urgenţe/triaj (inclusiv epuizarea capacităţii de 

izolare în zone-tampon) şi secţiile spitalului. Aceasta, întrucât în contextul actual al evoluţiei 

transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toţi pacienţii care se internează trebuie 

consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, ceea ce va determina o epuizare mai rapidă a spaţiilor 

de izolare şi un consum sporit de echipamente de protecţie. 

Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi trebuie să modifice şi să adapteze planul 

de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

conformitate cu măsurile specifice de prevenire şi limitare a infecţiei cu virusul COVID-19 

(conform Ordinului ministrului sănătăţii nr 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare), fiecare unitate sanitară cu paturi având obligaţia de a-şi revizui şi adapta circuitele 

funcţionale şi procedurile de lucru în conformitate cu precauţiunile standard şi cele dedicate 

modului de transmitere aeriană şi, respectiv, de contact. 

La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi, în funcţie de 

simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare 

(zone-tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 (conform 

recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică). În zona-tampon vor primi toată 

asistenţa medicală necesară pentru afecţiunea/afecţiunile lor până la sosirea rezultatului 

acestui test. 

Fac excepţie pacienţii care nu pot fi îngrijiţi în zona-tampon şi vor trebui internaţi direct în 

spital: gravide în travaliu, urgenţe medicale majore, iar personalul va aplica măsurile de 

precauţie necesare. 

Pacienţii suspecţi vor fi preluaţi de la triaj şi conduşi în zona-tampon de personalul anume 

desemnat, pe un circuit separat faţă de restul bolnavilor. 



Dacă numărul pacienţilor nu permite internarea lor singuri în salon, aceştia pot fi internaţi 

câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distanţe de minimum 2 metri între aceştia. 

Pacienţii vor purta mască pe toată perioada izolării în zona-tampon, dacă starea clinică le 

permite. 

Personalul medical din zona-tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosinţă 

peste uniforma de spital, mănuşi, bonetă, mască chirurgicală sau de preferat FFP2). 

Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea şi transportul probelor biologice 

pentru diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2 şi se trimit la laboratorul analize medicale, 

împreună cu formularul de însoţire probe recoltate. 

În cazul pacienţilor internaţi în zona-tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă 

sună la 112 şi pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului 

pacienţilor infectaţi COVID-19 conform reglementarilor legale în vigoare, dacă nu are o 

urgenţă medicală ce necesită stabilizare în spitalul de urgenţă în care s-a prezentat. Salonul 

va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient. 

Pacienţii care în urma triajului nu au motiv să fie consideraţi cazuri suspecte pentru infecţia 

cu SARS-CoV-2 vor fi internaţi în secţiile aferente patologiei pe care o prezintă cu asigurarea 

unei distanţe de minimum 2 metri între pacienţi. 

B.Ambulatoriul de specialitate 

În această perioadă este important ca asistenţa medicală prespitalicească să nu 

supraaglomereze spitalele cu trimiteri nejustificate. 

1.Pacienţii care doresc tratament ambulatoriu vor solicita telefonic programarea la un 

dispecerat organizat în cadrul ambulatoriului de specialitate, care le va indica ziua şi ora 

prezentării, în aşa fel încât să nu se suprapună cu mai mult de un pacient aflat deja în cabinetul 

medical de specialitate. 

2.Ambulatoriile de specialitate vor primi şi pacienţii care sunt trimişi din zonele de triaj ale 

spitalelor care nu sunt consideraţi cazuri suspecte de COVID-19 şi la care se consideră că 

diagnosticul şi tratamentul ambulatoriu sunt posibile. 

3.La sosirea fiecărui pacient i se măsoară, în zona aflată în faţa intrării în clădire, temperatura 

corporală şi sunt admişi doar cei care au temperatura de maximum 37,3 grade Celsius; atât 

pacienţii, cât şi personalul medical vor purta mască simplă chirurgicală. 

4.Pacienţii programaţi, cu temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius, vor fi îndrumaţi într-

un spaţiu de izolare individuală unde vor fi examinaţi şi, dacă se consideră că întrunesc 



criteriile pentru infecţia cu SARS-CoV-2, li se vor recolta conform procedurii probe biologice; 

în lipsa unui spaţiu individual dotat cu pat, pacienţii vor fi îndrumaţi către cea mai apropiată 

unitate de triaj spitalicesc, pentru aplicarea procedurii pentru cazurile suspecte. 

5.Se va limita accesul însoţitorilor, cu excepţia cazurilor în care pacientul are nevoie de ajutor 

să se deplaseze. 

6.După fiecare consult, cabinetul medical este curăţat şi suprafeţele sunt dezinfectate, iar 

materialele de unică folosinţă utilizate sunt înlăturate şi înlocuite. 

7.Personalul instruit din cadrul ambulatoriului de specialitate va supraveghea să nu se 

producă aglomerarea intrărilor şi a spatiilor comune, scaunele vor fi plasate la minimum 2 m 

în toate direcţiile, iar la intrare şi pe holuri vor fi asigurate soluţii antiseptic/dezinfectante 

pentru pacienţi, însoţitori şi personal în vederea igienizării mâinilor. 

8.Se recomandă triajul zilnic al personalului de îngrijire, care trebuie înştiinţat să stea acasă 

dacă are simptome de boală. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4324 din 22 mai 2020 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul 

Oficial cu numărul 437 din data de 25 mai 2020 

 

→Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat se 

modifică şi se completează pentru anul şcolar 2020-2021 după cum urmează: 

1.La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Pentru anul şcolar 2020-2021, prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care, din motive 

obiective, există operatori economici care denunţă contractul-cadru încheiat cu unitatea de 

învăţământ pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat." 

2.La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 

"(5) Pentru anul şcolar 2020-2021, prevederile alin. (3) lit. e) nu se aplică în cazul în care, din 

motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul-cadru încheiat cu 



unitatea de învăţământ pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional 

de stat." 

3.La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul 

cuprins: 

"(8) Pentru anul şcolar 2020-2021, prevederile alin. (4) lit. b) şi alin. (5) nu se aplică în cazul în 

care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul-cadru încheiat 

cu unitatea de învăţământ pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul 

profesional de stat." 

4.La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Pentru anul şcolar 2020-2021, prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care, din motive 

obiective, există operatori economici care denunţă contractul-cadru încheiat cu unitatea de 

învăţământ pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat." 

5.La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

Prezentul contract poate fi denunţat de către oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă 

prealabilă, acordând un preaviz de 9 luni celeilalte părţi, iar pentru anul şcolar 2020-2021, cu 

un preaviz de 5 zile." 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 

Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin 

 

√Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4300 din 21 mai 2020 

privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului 

naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5.211/2018, publicat în Monitorul Oficial numărul 437 din data de 25 mai 2020. 

 

→Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 

învăţământ, se completează după cum urmează: 



1.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

"(21) Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada suspendării cursurilor ca 

urmare a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele 

didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ." 

2.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: 

"Art. 51 

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 5, în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea: 

1. etapa I - eliminatorie: 

a) susţinerea a cel puţin unei inspecţii de specialitate/recunoaşterea notei obţinute la ultima 

inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat; 

b) evaluarea portofoliului profesional; 

2. etapa a II-a - finală: o probă scrisă." 

3.După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: 

"Art. 151 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 15, în anul şcolar 2019-2020, candidaţii care nu au 

susţinut prima inspecţie de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului 

şcolar recunoaşterea notei obţinute la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru 

didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului şcolar, până la data de 5 iunie 

2020, candidaţii precizând unitatea de învăţământ în care a fost susţinută inspecţia pentru 

care solicită recunoaşterea, precum şi nota obţinută/calificativul obţinut la inspecţie. 

(2) Comisia de recunoaştere şi echivalare a inspecţiei este alcătuită din inspectorul şcolar care 

coordonează disciplina/metodistul şi directorul unităţii de învăţământ în care a fost susţinută 

inspecţia. În urma analizei documentelor care atestă efectuarea inspecţiei şi rezultatul 

acesteia, comisia întocmeşte un proces-verbal de recunoaştere/echivalare a notei, pe care îl 

transmite inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea completării 

dosarului candidatului. 

(3) Calificativele obţinute de către candidaţi la inspecţiile pentru care solicită recunoaştere se 

echivalează cu note, după cum urmează: FB (foarte bine) cu nota 10, B (bine) cu nota 8, A 

(acceptabil) cu nota 7, S (slab) cu nota 5. 

(4) Recunoaşterea/Echivalarea inspecţiei, la solicitarea candidaţilor, se realizează până la data 

de 12 iunie 2020." 



4.La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul 

cuprins: 

"(41) Candidaţii înscrişi la examen în sesiunea 2020, care au notă de promovare la inspecţia 

susţinută/recunoscută, transmit comisiei constituite în baza prevederilor art. 15 alin. (6), spre 

evaluare, portofoliul profesional în format electronic/în format letric, până la data de 12 iunie 

2020." 

5.La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu 

următorul cuprins: 

"b1) media aritmetică a notelor finale la inspecţie şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai 

puţin de 7 la fiecare dintre probele respective; candidaţilor cărora li s-au efectuat ambele 

inspecţii li se consideră, în vederea calculării mediei aritmetice, cea mai mare dintre notele 

obţinute la cele două inspecţii de specialitate." 

6.La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Repartizarea în săli a candidaţilor care susţin examenul în sesiunea 2020 se face cu 

respectarea măsurilor de distanţare fizică, în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Într-o sală de examen pot susţine proba scrisă un 

număr de maximum 10 candidaţi. Comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti 

poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea 

sănătăţii candidaţilor, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susţinerii probei 

scrise." 

7.După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins: 

"Art. 361 

În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: 

ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecţie (respectiv 

cea mai mare dintre notele la cele două inspecţii de specialitate obţinute de candidatul care 

a susţinut ambele inspecţii), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate 

notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare 

a examenului este 8 (opt)." 

→Prevederile prezentului ordin se aplică în perioada anului şcolar 2019-2020. 



→Direcţia generală învăţământ preuniversitar prin Direcţia formare continuă din cadrul 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4298 din 20 mai 2020 

privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve 

francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma 

de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial numărul 438 din data 

de 25 mai 2020. 

→În anul şcolar 2019-2020, probele specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone 

se organizează şi se desfăşoară prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), art. 9, 10, 11, 

15, 16, 17 şi art. 18 alin. (1)-(3) din anexa nr. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice 

susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie 

bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, cu modificările ulterioare. 

→Proba anticipată care trebuia susţinută de elevii clasei a XI-a, în semestrul al II-lea, în ultima 

săptămână a lunii mai se organizează simultan, în toate liceele cu secţii bilingve francofone 

care fac parte din proiectul bilateral franco-român "De la învăţământul bilingv către filierele 

universitare francofone", în semestrul I al clasei a XII-a, în anul şcolar 2020-2021.Perioada de 

desfăşurare se stabileşte printr-o notă aprobată de secretarul de stat pentru învăţământ 

preuniversitar. 

→Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză care trebuia să fie susţinută 

de elevii clasei a XII-a se echivalează cu nivelul unic de competenţă lingvistică în limba 

franceză, studiată pe parcursul învăţământului liceal. Echivalarea nivelurilor de competenţă 

din cadrul probei de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se realizează conform unei 

metodologii realizate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării. 

→Proba scrisă la una dintre disciplinele nonlingvistice studiate în limba franceză care trebuia 

să fie susţinută de elevii clasei a XII-a se echivalează cu media aritmetică a mediilor anuale 

obţinute la disciplina nonlingvistică Matematică/Fizică/Chimie/Biologie/Istorie/Geografie, 



studiată în clasele a XI-a şi XII-a.Pentru disciplina nonlingvistică Economie, studiată în clasa a 

XI-a, proba scrisă prevăzută la alin. (1) se echivalează cu media anuală. 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, Centrul Naţional 

de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de 

învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4303 din 21 mai 2020 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 ,publicat în Monitorul Oficial numărul 438 din data de 

25 mai 2020. 

→Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, , 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) perioada concediului de maternitate, precum şi perioada de suspendare a cursurilor ca 

urmare a declarării stării de urgenţă/alertă sunt considerate vechime la catedră;" 

2.La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) prima dintre cele două inspecţii curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, 

în anul şcolar premergător înscrierii pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. 

Pentru candidaţii programaţi pentru efectuarea primei inspecţii curente în anul şcolar 2019-

2020, inspecţia poate fi susţinută şi în anul şcolar 2020-2021, anul şcolar în care depun dosarul 

de înscriere;" 

3.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 11 

(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1-31 octombrie. Prin 

excepţie, în anul şcolar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a 

dosarelor de înscriere se prelungeşte până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune 

la conducerea unităţii de învăţământ dosarul de înscriere, care conţine următoarele 

documente: 



a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei nr. 5 la 

metodologie; 

b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea 

unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, 

certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz; 

c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate 

«conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ; 

d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ; în cazul schimbării 

specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ, se vor depune în copie, certificată 

pentru conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ, diploma de 

licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare; 

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari; 

f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari; 

g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al 

unităţii de învăţământ unde este încadrat; 

h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea unităţii de învăţământ, 

pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular; 

i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru 

conformitate cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ." 

4.La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 

cuprins: 

"(7) Pentru sesiunea 2020, candidaţilor care nu au susţinut inspecţia specială li se va acorda, 

prin recunoaştere şi echivalare, nota 10 - dacă la una dintre inspecţiile curente candidatul a 

obţinut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la ambele inspecţii curente candidatul a 

obţinut calificativul «bine»." 

5.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se prelungesc cu o 

lună." 

6.La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 



"(21) Pentru sesiunea 2020, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu o lună." 

7.La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului, a 

concediului fără plată şi în perioada de suspendare a cursurilor în unităţile de învăţământ 

preuniversitar." 

8.La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 

cuprins: 

"6) Responsabilitatea privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea 

gradului didactic II în cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare revine 

exclusiv unităţii/instituţiei de învăţământ organizatoare." 

9.La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 18 

(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obţinerea gradului didactic II se stabilesc în 

plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei şi cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor, precum şi decizia 

privind structura şi forma subiectelor aparţin comisiei de examinare din centrul de 

perfecţionare. 

................................................................................................ 

(3) Perioada de susţinere a probelor scrise şi orale pentru toate categoriile de cadre didactice 

este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepţia sesiunii 2020, când proba scrisă se 

susţine în ultima săptămână din luna august. Instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de 

perfecţionare - vor stabili şi vor afişa anual, în această perioadă, graficul desfăşurării probelor 

de examen." 

10.La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

"(21) Pentru sesiunea de examen 2020, candidaţii la obţinerea gradului didactic II susţin o 

singură probă, scrisă, care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi 

elemente din metodica specialităţii." 

11.La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

"(11) Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susţinută, în baza planificării fiecărui centru de 

perfecţionare, cu respectarea condiţiilor speciale de distanţare socială minimă şi securitate 



sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea 

infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2." 

12.La articolul 22, alineatul (9) se abrogă. 

13.La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada suspendării cursurilor ca urmare 

a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime la catedră." 

14.La articolul 29, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu 

următorul cuprins: 

"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul şcolar 2020-2021, candidaţii din 

seria 2021-2023 pot programa prima inspecţie curentă (IC1) în acelaşi an în care se depune 

dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia. 

(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), candidaţii din seria 2019-2021 pot programa 

a doua inspecţie curentă (IC2) în semestrul I al anului şcolar 2020-2021, după avizarea şi 

depunerea lucrării metodico-ştiinţifice, şi pot susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-

ştiinţifică în semestrul II al aceluiaşi an şcolar." 

15.La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 30 

(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere, în 

perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere. 

Prin excepţie, în anul şcolar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a 

dosarelor de înscriere se prelungeşte până la 1 decembrie 2020." 

16.La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Prin excepţie, în anul şcolar 2019-2020, candidaţii din seria 2018-2020 care nu au susţinut 

inspecţia specială nu mai susţin această inspecţie. În perioada suspendării cursurilor, 

susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I se desfăşoară 

online, până la data de 12 iunie 2020, în prezenţa comisiei de examinare, având componenţa 

aprobată de direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Desfăşurarea online 

a susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice se înregistrează integral şi se arhivează la dosarul 

candidatului, la nivelul centrului de perfecţionare." 

17.La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



"c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut 

calificativul «foarte bine». Prin excepţie, în anul şcolar 2020-2021, candidaţii pentru 

acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor pot programa inspecţia 

curentă, în vederea înscrierii, în acelaşi an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior 

depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2)." 

18.La articolul 42 alineatul (11), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza 

titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se 

confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii 

drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat 

activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite 

cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor 

de formare iniţială, conform legii;" 

19.La articolul 42 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu 

următorul cuprins: 

"f) perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră 

vechime la catedră." 

20.La articolul 43, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv 

întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării poate aproba prelungirea valabilităţii comisiei pentru perioade 

succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice de la data aprobării iniţiale a 

comisiei pentru efectuarea inspecţiei speciale." 

21.La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru candidaţii cărora le-au fost aprobate 

propunerile de comisii, transmise de instituţiile de învăţământ superior - centre de 

perfecţionare pentru efectuarea inspecţiei speciale în anul şcolar 2019-2020, şi nu au fost 

efectuate, acestea se vor programa în anul şcolar 2020-2021, în prima lună de activitate 

didactică, după încetarea stării de urgenţă/alertă." 

→Aplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 



tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă 

pentru sesiunea 2020. 

→Aplicarea prevederilor art. 38 din Metodologia privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

toate referirile la inspecţia specială din cuprinsul secţiunii a 2-a din aceeaşi metodologie se 

suspendă în anul şcolar 2019-2020. 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, prin Direcţia formare continuă, din cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile 

de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4307 din 21 mai 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 numărul 438 din data de 25 mai 2020 

→Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1.La articolul 2, după alineatul (4) se introduc 13 noi alineate, alineatele (5)-(17), cu 

următorul cuprins: 

"(5) Pentru examenul de bacalaureat naţional - 2020 se consideră centru de examen unitatea 

de învăţământ la care sau înscris cel puţin 30 de candidaţi proveniţi din seria curentă şi/sau 

din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unităţile de învăţământ care 

asigură următoarele condiţii: 

a) permit organizarea sălilor de examen astfel încât în fiecare sală să fie repartizaţi candidaţii 

cu respectarea distanţei de minimum 2 metri unul faţă de altul stânga/dreapta - faţă/spate; 

b) sălile de examen şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv se 

află, de regulă, în aceeaşi clădire; 

c) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo; 

d) îndeplinesc condiţiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de 

subiecte pentru examenul de bacalaureat naţional nr. 591 din 9.03.2020. 



(6) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti nominalizează, până la data de 

8 iunie 2020, centrele de examen dintre unităţile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la alin. (5) şi centrele zonale de evaluare, precum şi unităţile de învăţământ 

arondate acestora şi transmite spre aprobare lista acestora în format electronic, până la 

aceeaşi dată, Comisiei Naţionale de Bacalaureat şi Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în 

Educaţie. 

(7) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte prin decizie a 

inspectorului şcolar general, până la data de 9 iunie 2020, componenţa nominală a comisiei 

de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare 

unitate de învăţământ liceal care are clase de final de ciclu de învăţământ, pe baza 

propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(8) Persoanele de contact/informaticienii/Cadrele didactice cu abilităţi de operare pe 

calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele 

zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri şi care administrează baza de date, 

sunt desemnaţi de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti cel mai târziu 

până la data de 15 iunie 2020. 

(9) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte în şedinţă publică 

realizată în sistem de videoconferinţă, prin tragere la sorţi, componenţa comisiilor din 

centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor şi a 

persoanelor de contact. 

(10) Tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen 

şi din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de comisia de bacalaureat 

judeţeană/a municipiului Bucureşti. Lista se alcătuieşte la nivel judeţean/al municipiului 

Bucureşti din listele transmise inspectoratelor şcolare de către unităţile de învăţământ, până 

la data de 12 iunie 2020. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la 

examenul de bacalaureat naţional şi care nu sunt în situaţie de incompatibilitate prevăzută 

de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat naţional şi nici nu 

au fost sancţionate disciplinar pentru fapte săvârşite în sesiunile anterioare de examen. 

(11) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti aprobă lista cadrelor 

didactice care vor participa la tragerea la sorţi cu cel mult 7 zile înainte de începerea 

examenului. 



(12) Componenţa comisiilor se consemnează într-un proces-verbal, în care se menţionează şi 

reprezentanţii societăţii civile care au participat la tragerea la sorţi în sistem de 

videoconferinţă. 

(13) Numărul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaţilor 

din seria curentă şi/sau din seriile anterioare din unitatea de învăţământ, la care se adaugă 

cei din seriile anterioare repartizaţi de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului 

Bucureşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (5). 

(14) Pentru unităţile de învăţământ - centre de examen care au un număr de candidaţi mai 

mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor alin. (5) lit. 

a), comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide arondarea 

acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învăţământ care dispune 

de spaţii suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat. 

(15) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidaţi şi 

maximum 1.000 de candidaţi. 

(16) Organizarea de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevăzut de prezentul 

ordin se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în 

urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului 

Bucureşti la Comisia Naţională de Bacalaureat. 

(17) Elevii aflaţi în izolare, elevii confirmaţi pozitiv COVID-19 şi cei cu diferite afecţiuni cronice 

care au un risc crescut de infecţie şi de a dezvolta complicaţii asociate infecţiei COVID-19 

susţin probele examenului naţional de bacalaureat 2020 conform unei proceduri speciale 

elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii." 

2.La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 

cuprins: 

"(7) Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se realizează conform 

unei metodologii realizate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării." 

3.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 

Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, care 

funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale 

Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu 



Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în 

învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii 

secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, 

finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de 

bacalaureat, şi cu Instrucţiunile nr. 29.791 din 20.05.2020 referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea probelor examenului de bacalaureat susţinut de absolvenţii secţiilor speciale 

germane din România la disciplinele aflate în responsabilitatea părţii române, în anul şcolar 

2019-2020." 

4.La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Pentru candidaţii care provin de la specializările/calificările autorizate provizoriu, 

echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se fac în cadrul comisiei de 

bacalaureat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale de la 

nivelul unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi candidaţii, de către o subcomisie care îşi 

va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti candidaţi, în care vor 

fi incluşi obligatoriu profesori din această unitate." 

5.La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 

"(5) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide arondarea la 

centrele de examen din propriul judeţ/municipiul Bucureşti şi a unor candidaţi proveniţi atât 

din seria curentă, cât şi din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale într-o unitate de 

învăţământ din alt judeţ/municipiul Bucureşti, astfel încât aceştia să poată susţine examenul 

într-o unitate de învăţământ din apropierea locuinţei. În aceste situaţii, elevul depune 

solicitarea la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti din judeţul/municipiul Bucureşti în 

care doreşte să susţină probele examenului de bacalaureat. Comisia judeţeană/a municipiului 

Bucureşti comunică aprobarea atât candidatului, cât şi unităţii şcolare de provenienţă, care 

are obligaţia de a transmite documentele candidatului la centrul de examen unde acesta a 

fost arondat." 

6.La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiilor din 

centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la 

sorţi în şedinţă publică realizată în sistem de videoconferinţă, la care sunt invitaţi în scris, în 



mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai 

asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale 

părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din 

învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale. Şedinţa publică, realizată în sistem de 

videoconferinţă, poate fi înregistrată. 

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele 

de contact şi informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care 

provin candidaţii arondaţi centrelor. Pentru examenul naţional de bacalaureat - 2020, 

supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un 

asistent." 

7.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează, 

semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care menţionează 

faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate 

modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, 

declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia. Comisia de 

examen informează candidaţii cu privire la modalităţile de transmitere electronică (adresa de 

e-mail, pagina web etc.) prin afişare pe uşa fiecărei săli de examen." 

8.La articolul 14, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 14 

(1) Rezultatele examenului de bacalaureat naţional se fac publice prin afişare la avizier şi 

postare pe pagina de internet a unităţii de învăţământ. 

(2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia 

în cadrul examenului de bacalaureat naţional, care se afişează atât în format letric, la avizierul 

unităţilor de învăţământ/centrelor de examen, cât şi pe pagina de internet a Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare şi a unităţii de învăţământ, sunt următoarele: 

numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ de 

provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, 

rezultatul/notele obţinut/obţinute la fiecare probă de examen susţinută sau echivalată, 

media generală, rezultatul final: «reuşit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen». 



(3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor 

şcolare şi a unităţilor de învăţământ a informaţiilor menţionate la alin. (2) se realizează după 

împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor 

de învăţământ - centre de examen a acestor informaţii se realizează pentru o perioadă de o 

lună de la data afişării." 

→Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat din 

centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia 

judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii au obligaţia aplicării întocmai a tuturor 

procedurilor referitoare la asigurarea securităţii igienico-sanitare a elevilor şi a întregului 

personal implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020 comunicate de 

către Comisia Naţională de Bacalaureat. 

→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. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4322 din 22 mai 2020 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a 

calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-

2020, publicat în Monitorul Oficial numărul 438 din data de 25 mai 2020. 

→Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor 

învăţământului liceal, filiera tehnologică, se modifică şi se completează pentru anul şcolar 

2019-2020 după cum urmează: 

1.La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 13 

(1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de 

învăţământ acreditată, au următoarea componenţă: 

a) preşedinte: directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ desemnate centru de 

examen, de regulă cadru didactic de specialitate; 



b) vicepreşedinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările 

profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social (CDLPS) sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul 

în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreşedinte poate fi 

directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»; 

c) membrii evaluatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectelor 

şi un evaluator extern; 

d) secretar: secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un 

cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate de învăţământ. 

.............................................................................................. 

(3) Fiecare proiect este evaluat de cadrul didactic de specialitate care a îndrumat proiectul şi 

de un evaluator extern, de regulă un reprezentant al unei întreprinderi cu care unitatea de 

învăţământ are încheiate convenţii de practică sau un reprezentant al unei alte unităţi de 

învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă. În cazul în care nu poate fi asigurată 

prezenţa în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de 

specialitate din altă unitate de învăţământ." 

2.La articolul 15, alineatele (1) şi (3) şi alineatul (6) litera c) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

"Art. 15 

(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginţi ai claselor terminale ale 

ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care 

cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care 

s-au pregătit, tema proiectului elaborat. 

.............................................................................................. 

(3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de 

certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unităţii 

de învăţământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, la adresa de e-mail a 

unităţii de învăţământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de 

înscriere la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, aceasta va fi depusă, fizic, la 

secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de 

învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de 

certificare, pe domenii şi calificări profesionale. 



............................................................................................... 

c) proiectele în format pdf sau fizic." 

3.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 19 

Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, constă într-

o probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire." 

4.La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Rezultatele învăţării, clar precizate, vor fi specificate în Fişa de evaluare a proiectului." 

5.La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se 

realizează on-line, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, urmând a fi arhivat în format 

digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii 

proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, acesta va fi depus, fizic, 

la secretariatul unităţii de învăţământ." 

6.La articolul 26, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 26 

(1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii de 

învăţământ care organizează examenul, comisia de examinare primeşte toate proiectele 

candidaţilor înscrişi pentru susţinerea examenului, în format pdf sau fizic. 

.............................................................................................. 

(4) Pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului de către fiecare 

evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru 

fiecare indicator. 

(5) Preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care apar diferenţe mai mari de 

3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fişa de evaluare. Hotărârea 

preşedintelui este definitivă. 

(6) Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca 

medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 

2 membri evaluatori ai comisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare, iar apoi 

se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 2." 

7.La articolul 29, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



"Art. 29 

(1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 

tehnologică, rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obţinut pentru 

fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», 

«neprezentat». 

............................................................................................... 

(4) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul." 

8.La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 30 

(1) După încheierea evaluării proiectelor şi după completarea Fişei de evaluare a proiectului 

şi a catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afişare on-line şi la 

avizierul şcolii a listelor nominale finale." 

9.Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin 

→Pentru anul şcolar 2019-2020, prevederile art. 13 alin. (4) şi (5), art. 14 lit. d), art. 20 alin. 

(3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) şi (3) şi ale art. 29 alin. (5) din Metodologia de organizare 

şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, 

filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014, nu 

se aplică. 

→Modificările prevăzute la art. I şi II se aplică doar pentru certificarea calificării absolvenţilor 

învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020. 

→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 

Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare 

a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului 

Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 


