
ORDIN nr. 5.093 din 2 septembrie 2019 

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2019-2020,  aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei 

naţionale nr. 5.460/2018 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 septembrie 2019 

Data intrarii in vigoare : 4 septembrie 2019 

 

 

    În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) şi art. 94 alin. (1) şi 

alin. (2) lit. n) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin. 

  

    ART. I 

    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, 

aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 

5.460/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

    1. La articolul 90, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "(5)  Candidatul fără statut de titular în învăţământul 

preuniversitar care participă la concursul naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, şi 

obţine notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu 

poate fi repartizat pe un post didactic/o catedră a cărui/a cărei 

ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul a obţinut 

notă sub 5 (cinci)." 

 

    2. La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

    "(2)  La ocuparea posturilor didactice/catedrelor conform alin. 

(1) nu pot participa candidaţii care se află în una dintre următoarele 

situaţii: 

    a) au obţinut note sub 5 (cinci) la concursul naţional de ocupare 

a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, 

sesiunea 2019, şi nu au participat la concursul/testarea organizat(ă) 

de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 

Bucureşti; 

    b) nu au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, 

dar au obţinut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea organizat(ă) 

de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului 

Bucureşti; 



    c) au obţinut note sub 5 (cinci) atât la concursul naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul 

preuniversitar, sesiunea 2019, cât şi la concursul/testarea 

organizat(ă) de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul 

municipiului Bucureşti." 

 

 

 

    ART. II 

    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie 

permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi 

gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar, 

                    Valer-Daniel Breaz 

 

    Bucureşti, 2 septembrie 2019. 

    Nr. 5.093. 

 

    ----- 

 

 

 


