
1 

R  O  M  Â  N  I  A 
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

C A B I N E T    M I N I S T R U  
     
 

O R D I N  

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeŃele nominalizate în Ordinul ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei, 

cercetării şi tineretului nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare 
 

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) şi art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr. 128/1997 

privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile OrdonanŃei de  urgenŃă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului 

EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, 

 

Ministrul educaŃiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin: 

 

Art. I. Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante în unităŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul 

Bucureşti şi judeŃele nominalizate în ordinul ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului                   

nr. 5573/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, 

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

1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins: 

„(6) Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar din judeŃele pilot şi municipiul Bucureşti, pentru titularizare, detaşare la 

cerere şi suplinire, pentru anul şcolar 2009-2010, se organizează pe centre de concurs constituite din 

grupuri de unităŃi de învăŃământ, în perioada 5 iunie - 29 iulie 2009.  

Inspectoratele școlare judeșene/ISMB organizează centrele de concurs până la data de 

03.06.2009. Centrele de concurs publică, la data de 5 iunie 2009,  lista posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate.  

Comisia de mobilitate a personalului didactic propune spre aprobare consiliului de administraŃie 

al inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile - din lista posturilor 

didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel puŃin 4 (patru) ani - în funcŃie de: evoluŃia 
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demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluŃia 

planurilor de învăŃământ.” 

 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4.  Probele practice/orale din cadrul concursului se desfăşoară în zilele de 10 şi 13 iulie 

2009, iar proba scrisă a concursului se desfăşoară în data de 15 iulie 2009.” 

3. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor 

scrise se constituie la nivelul centrului de concurs, la propunerea preşedintelui acestuia, prin decizia 

inspectoratului şcolar, având următoarea componenŃă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct 

şi/sau inspector şcolar; membri - câte doi profesori din învăŃământul preuniversitar având gradul 

didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic.” 

4. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă. 

5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisia de rezolvare a contestaŃiilor - formată în întregime din alte cadre didactice decât 

cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise 

- se constituie la nivelul inspectoratului şcolar, prin decizia inspectorului şcolar general. Comisia de 

contestaŃii este formată din: preşedinte - inspector şcolar general; membri -  profesori din 

învăŃământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un 

cadru didactic.” 

6. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă. 

7. Anexa nr. 9 la Metodologie va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr. 9 la Metodologie 

Graficul desfăşurării concursului pentru ocuparea  
posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate  

în unităŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeŃele nominalizate în ordinul 
ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 

 
1. a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării a 

listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la 
unităŃile de învăŃământ/centrele care organizează concurs. 

b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării a listei 
actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi 
la unităŃile de învăŃământ/centrele care organizează concurs.  

Termen: 5 iunie 2009 
2. Înregistrarea cererilor candidaŃilor pentru concurs şi a cererilor cadrelor didactice care solicită detaşare 

la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire însoŃite de 
documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru absolvenŃii promoŃiei 2009), la centrul care organizează 
concurs. 

Perioada: 8- 19 iunie 2009 
- absolvenŃii promoŃiei 2009 depun adeverinŃa de absolvire şi validează fişa de înscriere (prin semnătură). 

Termen: 8 iulie 2009 
Notă. Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală, absolvenŃii promoŃiei 

2009 care susŃin examenul de licenŃă/absolvire după data de 8 iulie 2009 pot participa la proba 
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scrisă în cadrul concursului naŃional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinŃei de absolvire. 

 
3. Verificarea dosarelor de către comisia de concurs şi avizarea acestora de către consilierul juridic al 

inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepŃia dosarelor absolvenŃilor promoŃiei 2009. 
Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere, în baza criteriilor de 
evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic 
din învăŃământul preuniversitar, aprobată prin OMECT nr. 5743/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Perioada: 22-26 iunie 2009 
4.  Validarea fişelor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură). 

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009 
5. Organizarea probelor practice/orale în profilul postului.   

Zilele: 10 iulie şi 13 iulie  2009 
6. Desfăşurarea probelor scrise.   

Termen: 15 iulie 2009 
7. Transmiterea la Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării a situaŃiei preliminare cu numărul total al 

candidaŃilor participanŃi, absenŃi, retraşi la concurs, pe discipline. 
Termen: 15 iulie 2009, ora 12.00 

8. Afişarea rezultatelor. 
Termen: 17 iulie 2009 

9. Înregistrarea contestaŃiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor). 
Perioada: 17-19 iulie 2009 

10. Rezolvarea contestaŃiilor. 
Termen: 20 iulie 2009 

11. Afişarea rezultatelor definitive. 
Termen: 21 iulie 2009 

12. Repartizarea candidaŃilor admişi la concurs.   
Perioada: 22-29 iulie  2009” 

 
 

Art. II. DirecŃia Acreditarea, Evaluarea şi PerformanŃa în Cariera Didactică din cadrul 

Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării şi inspectoratele şcolare judeŃene/al municipiului 

Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 
 

ECATERINA ANDRONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. 4043 
Data:06.05.2009 
 


