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29 iulie 2020 
 
√ ORDINUL ministrului sănătăţii  nr. 1343 din 28 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în 
contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală 
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport 
pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 
673/29.07.2020 
 
→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-
CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", poziţia 22 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

"22. Galaţi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galaţi (inclusiv 
Centrul de urgenţă pentru persoane fără adăpost) " 

 
2.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-

CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", după poziţia 42 se introduc două noi poziţii, 
poziţiile 43 şi 44, cu următorul cuprins: 
 

"43. Argeş Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni 
44. Bacău Spital Municipal de Urgenţă Moineşti - Compartimentul boli infecţioase" 

 
3.În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-

CoV-2, poziţiile 4, 9, 20, 22, 24, 31 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

"4 BACĂU "Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. 
Luca» Oneşti 
Spitalul «Prof. Dr. Eduard 
Apetrei» Buhuşi - Secţia de boli 
infecţioase 
S.C. Elytis Care - S.R.L. Bacău 

Spitalul Municipal 
«Sf. Ierarh dr. 
Luca» Oneşti 

Toate centrele - tură 
suplimentară Spitalul 
Municipal «Sf. Ierarh dr. 
Luca» Oneşti - cazuri 
grave şi critice 

....................................................................................................................... 
9 BUZĂU Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 

Spitalul General Căi Ferate Buzău 
- Secţia exterioară 

Spitalul Municipal 
Râmnicu Sărat 

Centrul de dializă 
Diaverum Buzău - tură 
suplimentară 
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Buzău - cazuri 
grave şi critice 

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



20 GORJ Spitalul de Urgenţă Târgu 
Cărbuneşti 
Spitalul de Pneumoftiziologie «T. 
Vladimirescu» Dobriţa - secţiile 
de pneumologie - 65 de paturi 
Spitalul Municipal Motru - 36 de 
paturi pentru izolarea cazurilor 
uşoare şi medii 
Spitalul Orăşenesc Novaci - 20 de 
paturi pentru izolarea cazurilor 
uşoare şi medii 
Spitalul Orăşenesc «Dr. Gheorghe 
Constantinescu» Bumbeşti-Jiu - 
14 paturi pentru izolarea 
cazurilor uşoare şi medii 
Spitalul Orăşenesc «Sf. Ştefan» 
Rovinari - 17 paturi pentru 
izolarea cazurilor uşoare şi medii 
Spitalul Orăşenesc Turceni - 10 
paturi pentru izolarea cazurilor 
uşoare şi medii 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu Jiu - locaţie alternativă: 
Complex Sportiv Municipal - 
Hotel Stadion 

Spitalul de 
Urgenţă Târgu 
Cărbuneşti 

Toate centrele - tură 
suplimentară 
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu Jiu - 
cazuri grave şi critice 

....................................................................................................................... 
22 HUNEDOARA Spitalul Municipal «Dr. A. 

Simionescu» Hunedoara 
Spitalul Municipal Orăştie 
Spitalul Municipal Lupeni 
Spitalul Municipal Vulcan 
Spitalul Orăşenesc Haţeg 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

Spitalul Municipal 
Lupeni 

Toate centrele - tură 
suplimentară 
Spitalul Municipal «Dr. 
A. Simionescu» 
Hunedoara - cazuri 
grave şi critice 

....................................................................................................................... 
24 IAŞI Spitalul Clinic de Neurochirurgie 

«Nicolae Oblu» 
Spitalul Clinic CF Iaşi 
Spitalul Clinic Militar de Urgenţă 
«Dr. Iacob Czihac» Iaşi 
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 
- 20 de paturi suport COVID-19 

Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi 
Ginecologie 
«Elena Doamna» 
Iaşi 

Spitalul Clinic «Dr. C.I. 
Parhon» centru dedicat 
COVID-19 dializă - 
centru dedicat 
S.C. Fresenius 
Nephrocare România - 
S.R.L. - punct de lucru 
Iaşi - tură suplimentară 
(la nevoie) 
Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii 
«Sf. Maria» Iaşi - staţia 
de hemodializă 

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



31 PRAHOVA Spitalul Municipal Câmpina 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Ploieşti - Compartiment ATI - 
cazuri severe, cu circuite şi linie 
de gardă separate 
Spitalul CF Ploieşti 
Spitalul Orăşenesc Băicoi - Secţia 
medicină internă 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Floreşti - Secţia de pneumologie 
II - pneumologie cronici 
Spitalul de boli pulmonare Breaza 
- Secţie pneumologie, 
compartiment adulţi 
Spitalul de Psihiatrie Voila - 
pavilion COVID-19 

Spitalul Municipal 
Câmpina 
Spitalul de 
Obstetrică 
Ginecologie 
Ploieşti 

Toate centrele de dializă 
- tură suplimentară 
distinctă 
Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Ploieşti - 
cazuri grave şi critice 

....................................................................................................................... 
34 SIBIU Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Sibiu - 5 pavilioane 
externe suport 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Sibiu Spitalul General Căi Ferate 
Sibiu 
Spitalul Municipal Mediaş - 10 
paturi pentru izolarea cazurilor 
uşoare şi medii 
Spitalul Orăşenesc Cisnădie - 10 
paturi pentru izolarea cazurilor 
uşoare şi medii 

Spitalul Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă Sibiu - 1 
pavilion organizat 
maternitate 

Toate centrele de dializă 
- tură suplimentară 
distinctă 
Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu" 

 

 

30 iulie 2020 

√ORDINUL ministrul educaţiei şi cercetării nr. 4749 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ 
preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2,publicat in Monitorul Oficial 679/30.07.2020 
 
→Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pe durata stării de alertă, până la eliminarea 
restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, prin derogare de la prevederile art. 1 
alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.625/2012, cu modificările 
ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante din unităţile de învăţământ particular constă în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru 
concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 



pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare. 

→Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor 
de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului 
şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice 
pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, şi se evaluează prin note 
de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise 
asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. 

→Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ particular din 
învăţământul preuniversitar având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau din 
unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în 
care candidaţii şi-au efectuat studiile, candidaţii susţin şi o probă orală de cunoaştere a limbii în care urmează 
să se facă predarea, evaluată prin calificative "Admis/Respins", conform anexei care face parte integrantă 
din prezentul ordin.Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, precum şi 
candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător/profesor 
pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar. 

→)La proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, prevăzută la alin. (3), nu se 
admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probei orale rămânând 
definitiv. 

→În condiţiile prevăzute la alin. (1), pentru angajare pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină 
minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să 
obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă. 

→La înscrierea la concurs, actele de studii pot fi certificate pentru conformitate cu originalul la depunerea 
dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original şi a unei copii a acestuia. 
Înscrierea candidaţilor la concurs şi înregistrarea contestaţiilor la proba scrisă se pot realiza şi electronic în 
sistem online, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ particular, pe care le 
comunică persoanelor interesate inclusiv prin afişare pe site. Prin procedurile stabilite sunt adaptate 
modalităţile de înscriere şi de preluare şi înregistrare a contestaţiilor, în situaţia în care aceste activităţi se 
organizează şi se desfăşoară în sistem online. 

→Candidaţii depun obligatoriu la unitatea de învăţământ, la data prezentării pentru încheierea noului 
contract individual de muncă, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019 
privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în situaţia în care nu au prezentat 
acest document la înscrierea la concurs. 

→Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de 
resort, la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante 
în unităţile de învăţământ particular nu se aplică prevederile art. 1 alin. (5), (6), (8) şi (9), prevederile art. 6 
alin. (1) din Metodologie, precum şi prevederile anexelor nr. 3-10 la Metodologie. Toate celelalte prevederi 
din Metodologie care nu contravin prezentului ordin rămân neschimbate. 



→Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologie, se adaptează, 
conform prevederilor prezentului ordin, la nivelul unităţilor de învăţământ particular şi se comunică 
persoanelor interesate, inclusiv prin afişare pe site. 

→Direcţiile generale, direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin 

ANEXĂ: Proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţi de învăţământ având clase speciale de 
limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau din unităţi de învăţământ având clase/grupe cu 
predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile 
I.Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă 
într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, 
competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului cel puţin la nivelul C1 din Cadrul european comun 
de referinţă pentru limbi (CECRL). 
II.Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii 
şi-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulaţie internaţională/limba 
modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte 
competenţele de comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul B2 din CECRL, precum 
şi capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de 
circulaţie internaţională/limba modernă/limba maternă/limba română. 
III.Pentru predarea la învăţământul preşcolar şi primar în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au 
efectuat studiile, proba orală de cunoaştere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă 
pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului cel 
puţin la nivelul B2 din CECRL. 

IV._NOTĂ:PROBA ORALĂ DE CUNOAŞTERE A LIMBII ÎN CARE URMEAZĂ SĂ SE FACĂ PREDAREA SE 
EVALUEAZĂ PRIN CALIFICATIVE "ADMIS/RESPINS". 
 

 

 


