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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITAT--.,.._._----, 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CEN'f'R)(·L_UEcotAH .!Ilvt:r~M• u.r:ov . . 

1 
MINISTERUL EDUCAŢIEI \ 1 8 :lAR 207. 1 

O R O 1 N : ' 'TR ARE /IES!HE NR. 2Qlf_ 
privind modificarea Metodologiei pentru constituirea----------' 

corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele şi concursurile naţionale, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 
nr. 4.979/2020 

Tn temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21212020 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul administra~ei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 

având în vedere prevederile art. 74 alin. (5) , art. n alin . (5), art. 89, art. 94 
alin . (2) lit. e), m), s) şi x) şi ale art. 241 alin . (1) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 , cu modificările ~i completările ulterioare, 

în temeiul art. 15 al.in. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării , cu modificările 
ulterioare, 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

Art. 1. - Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele şi concursurile naVonale, aprob<:!tă prin Ordinul ministrului 
educa~ei şi cercetării nr. 4.979/2020, publicat in Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 822 din 8 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează : 

- La anexa nr. 3 .,Calend.arul constituirii corpului de profesori evaluatorl 
pentru examenele şi concursurile naţionale, in anul şcolar 2D20-2021 ", 
punctul4 va avea următorul cuprins: 

"4. 2.12.2020-31 .08.2021 : formarea cadrelor didactice selectate să devină 
membri ai GPEECN". 

Art. 11. - Direc~a generală învăţămant preuniversitar, Direcţia generală 
minorită~ şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 
Educa~e. Inspectoratele şcolare Judeţene/al municipiului Bucureşti şi unită~le de 
invăţămant preuniversitar duc la indeplinire prezentul ordin . 

Art. III. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial ~1 României , 
Partea 1. 

p. Ministrul educaVei , 
Glgel Paraschlv, 
secretar de stat 

Bucureşti,11 marlie2021 . 
Nr. 3.481. 


