
ORDIN  Nr. 5975/2020 din 9 noiembrie 2020 

privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1192 din 8 decembrie 2020 

 

    În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n) şi x) şi art. 254 

alin. (8) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    având în vedere prevederile art. 6, lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în 

Educaţie, 

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările 

ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă programele pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, 

începând cu sesiunea 2021, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192 

bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. 2 

    Disciplinele de concurs pentru care sunt aprobate programele din anexa nr. 1 

sunt cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192 

bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. 3 

    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi 

relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Centrul 

Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi inspectoratele şcolare duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 



 

    ART. 4 

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

 

                              Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                              Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 9 noiembrie 2020. 

    Nr. 5.975. 

 

                              --------------- 


