
ORDIN ADMINISTRATIE 
PUBLICA 5924/2020 

Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  
Domenii: Invatamint M.O. 1041/2020 

Ordin pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului 
si sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare 
a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul 
activitatilor educative, 
M.Of.Nr.1041 din 6 noiembrie 2020                            Sursa 
Act:Monitorul Oficial 
  
  

ORDIN Nr. 5.924 
pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei,  

cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea 
 Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor 

 scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse  
in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare 

  
  
   Avand in vedere: 
   – prevederile art. 57 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea 
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
   – prevederile Hotararii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea 
starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 
2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
   – prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al 
ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de 
organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant 
in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu 
virusul SARS-CoV-2, 
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 
24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 
Cercetarii, cu modificarile ulterioare, 
  
   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 
  
   Art. 1. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, 
aplicarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 
tineretului si sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a 
Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul 
activitatilor educative, scolare si extrascolare, publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se suspenda pentru anul scolar 2020-2021. 
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I. 
  
  



Ministrul educatiei si cercetarii, 
Cristina Monica Anisie 

  
  
   Bucuresti, 3 noiembrie 2020. 
   Nr. 5.924. 
 


