
ORDIN nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020pentru suspendarea 

prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și 
a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare 
 

EMITENT   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 

 

 

 

Având în vedere:– prevederile art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării 

și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) 

din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și 

Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul 

ordin.Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea 

prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 

27 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru anul școlar 2020-

2021.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Ministrul educației și cercetării, 
Cristina Monica Anisie 

București, 3 noiembrie 2020.Nr. 5.924.----- 
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