ORDIN Nr. 5617/2020 din 23 septembrie 2020
privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de
învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 23 septembrie 2020
Având în vedere:
- art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a
sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;
- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46/2020;
- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- art. 9 alin. (4) lit. c) şi alin. (8) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020;
- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea
activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
ART. 1
Începând cu data de 25.09.2020 şi până în data de 29.09.2020 inclusiv se suspendă activitatea didactică ce presupune
prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate

secţii de votare pentru desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, stabilite
conform Registrului secţiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă.
ART. 2
Activităţile didactice pentru unităţile prevăzute la art. 1 vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru
privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020.
ART. 3
Activităţile didactice prevăzute la art. 1 sunt reluate în data de 30.09.2020 cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă
şi igienă sanitară.
ART. 4
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 23 septembrie 2020.
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