
  

 

ORDIN 

pentru  anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a 

activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive 

școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020, 

la care participă elevii români 

Având în vedere: 
- prevederile art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale 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, 

- prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 1 din  Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

6/2020, 

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative, 

- prevederile art. 49 din Anexa 1 la Decretul  nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență 

pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2020, 

- prevederile  Decretului nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul 

României, instituită prin Decretul nr.195/2020, 

- în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, 

Ministrul  educaţiei și cercetării 

emite prezentul ordin: 
Art. 1 Se anulează desfășurarea competițiilor școlare internaționale organizate în țara 

noastră, programate pentru anul școlar 2019-2020. 
 

Art. 2 Se anulează desfășurarea etapelor naționale, regionale, județene și ale sectoarelor 

municipiului București ale competițiilor școlare, din anul școlar 2019 – 2020, care nu s-au 

desfășurat până la data suspendării cursurilor școlare. 
 

Art. 3 Se abrogă OMEN nr. 5092/2019 privind aprobarea Listei competițiilor școlare 

internaționale, naționale și regionale organizate în anul școlar 2019-2020 la care participă elevi 

români. 
 

Art. 4  Se anulează desfășurarea  tuturor activităților educative naționale, regionale și 

interjudețene, organizate în anul școlar 2019 – 2020, care nu s-au desfășurat până la data 

suspendării cursurilor școlare. 
 

Art. 5 Se abrogă OMEC nr. 5597/2019 privind aprobarea Listei activităților educative 

naționale, regionale și interjudețene, organizate în anul școlar 2019-2020. 
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Art. 6  Se anulează desfășurarea competițiilor sportive școlare naționale și regionale 

organizate în anul școlar 2019-2020, care nu s-au desfășurat până la data suspendării 

cursurilor școlare. 

 

Art. 7  Se abrogă OMEC nr. 5757/2020 privind aprobarea Listei activităților competițiilor 

sportive școlare internaționale, naționale și regionale organizate în anul școlar 2020. 

 

Art. 8 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Economică, Centrul 

Naţional de Politici și Evaluare în Educație, Direcția Generală Minorități și Relația cu 

Parlamentul - Direcția Minorități, Federația Sportului Școlar și Universitar, inspectoratele 

școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la 

îndeplinire prevederile prezentului  ordin. 
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