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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din data 

de 13 septembrie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor 

acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

La art. II se prevede modificarea art. 27 alin 3 Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 

15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul: 

"(3) Până la încetarea stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs 

pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi 

(2), a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi 

coordonarea acestuia, a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 

caselor de asigurări de sănătate, a posturilor şi funcţiilor vacante din unităţile sanitare publice aparţinând 

ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

a posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice şi de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare, precum şi 

a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare, Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură 

şi a funcţiilor din cadrul Direcţiei generale pentru implementarea proiectului «România Educată» din cadrul 

Ministerului Educaţiei." 

 

 

Această modificare nu suspendă desfășurarea concursurilor din sursă externă, aflate în desfășurare, 

la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, datorită prevederilor Legii nr. 203/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 850/16.09.2020 care la art. II prevede: 

Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, pe durata stării de alertă se pot 

desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, 

didactice auxiliare, pentru posturile din instituţiile care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică 

şi securitate naţională, din autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţiile din subordinea sau 

coordonarea acestora, Parlamentul României, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Inspecţia Judiciară, 

din structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri 

nerambursabile, europene şi naţionale, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, 

asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ. 
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