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ANUNŢ 

În atenţia personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat care 

solicit angajarea în regim de plată cu ora – sesiunea 2020 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/14.05.2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte 

normative, text publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020, 

 

Facem următoarele precizări: 

1. În vederea angajării în sistem plata cu ora, candidaţii: personalul didactic 

asociat și personalul didactic pensionat, pentru anul şcolar 2020-2021, nu 

trebuie să mai susţină un interviu în faţa unei comisii constituite la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

2. Concursul în vederea angajării în sistem plata cu ora pentru personalul didactic 

asociat și pentru personalul didactic pensionat, sesiunea 2020, constă în 

prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu 

privire la activitatea profesională. 

 

Anexăm mai jos articolul extras din OUG nr. 70/14.05.2020, care fac referire la acest 

subiect. 

Art. 42 2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 

până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de 

resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările, privind angajarea prin plata cu ora 

a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în 

prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la 

activitatea profesională.  
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