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instituirii st[rii de alertd pe teritoriul Rom6niei
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Ludnd in considerare faptul cd pe durata stdrii de alertd declarate in condiliile legii, in
vederea prevenirii qi combaterii efectelor pandemiei de COVID- 19, au fost instituite
m[suri temporare gi, dupd caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor lavia\d,la
integritate ftzrcd qi la ocrotirea sdndt5{ii, inclusiv prin restr6ngerea exerciliului altor
drepturi qi libertali fundamentale,
lindnd seama de natura juridica a dreptului fundamental la educa{ie qi raportat la
obliga(ia asigurdrii exercitdrii acestui drept, in mod egal, pentru to{i beneficiarii actului
educational, in contextul in care trebuie men{inute unele mdsuri in vederea prevenirii
rdsp6ndirii COVID-19,
cunoscdnd cd prevederile Decretului nr.24012020 privind prelungirea stdrii de urgen{d
pe teritoriul Romdniei iqi inceteazd. aplicabilitatea,
vdzdnd Referatul de aprobare nr, 983iMEC/SG din 18.05.2020, precum gi av6nd in
vedere prevederile:
- art.38, art. 4l gi 42 din Legea nr. 5512020 privind unele m[suri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Hotdrdrii Comitetului National pentru Situa{ii de Urgen{d nr. 25 din 18.05.2020
privind propunerea unor mdsuri necesar a fi aplicate pe durata stirii de alerti pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-i9;
- Hotdrdrii Guvernului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alertd gi mdsurile care
se aplicd pe durata acesteia;
- art. 83 alin. (1) din Legea educa{iei nalionale nr. 112011, cu rnodific[rile gi
completdrile ulterioare ;
- art. l0 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) Si arl.25 alin. (2) din Legea nr. 9512006 privind
reforma in domeniul sdnitSlii, republtcatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art" 15 alin. (3) din Hot5rArea Guvernului nr. 2412020 privind organizarea qi
funclionarea Ministerului Educatiei gi Cercetdrii qi ale art.7 alin. (4) din Hot6r6rea
Guvernului nr. 14412010 privind organtzarea qi funcfionarea Ministerului Sdnata{ii, cu
modificirile qi completirile ulterioare,

ministrul educa(iei
ART. 1

qi

cercetlrii

gi

ministrul s[nIt5{ii emrt prezentul ordin

unitalile qi instituliile de
invSldmdnt pdn5la finalul anului gcolariuniversitar 2019 - 2020, pe durata stirii de alertd,
in conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
ART. 2
Prin exceplie de la dispoziliile art. l, activrtdlile de pregdtire in vederea suslinerii
examenelor nalionale, care'presupun interac{iunea "fa!i in fa{d", in perioada2 iunie - 12
iunie 2020, precum gi activitdlile ce constau in suslinerea examenelor nalionale se
desfbqoar5 in condiliile stabilite prin ordin comun al ministrului educa{iei gi cercet[rii Ei
al ministrului sdnitSlii.
ART. 3
Prin excep{ie de la dispozi{iile art. 1, instiruliile de invalamint pot sd stabileascd, in
func(ie de specificul fiecdreia gi cu asigurarea futuror mdsurilor de siguranld pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, desfEgurarea anumitor
categorii de activitd\r care presupun interac{iunea "fa{i in fa!e" gi care nu pot fi derulate
in conformitate cu dispoziliile Ordonanlei de urgen{i a Guvernului nr. 5812020 privind
Se menfine mdsura suspenddrii cursurilor din toate

luarea unor mdsuri pentru buna func{ionare a sistemului de inv5{dm6nt, dupd cum
trmeazd":
a) activitSli pentru incheierea situatriei qcolare aferente;
b) activititi de pregdtire/susfinere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licen{6,
respectiv masterat;
c) activitdli necesare in vederea pregdtirii/suslinerii examenelor de finalizare a
studiilor pentru ciclurile de licen!a, respectiv masterat;
d) activitdlile necesare ftnalizdrii cursurilor de perfecfionare/postuniversitare;
e) alte activit[1i stabilite inbaza principiului autonomiei universitare, cu asumarea
rdspunderii publice.
ART. 4
Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de cdtre Ministerul Educa{iei gi
Cercetlrii, Ministerul SinitiJii, direcliile de sdnState publici, inspectoratele gcolare
judelene/Inspectoratul $colar al Municipiului Bucureqti gi unit61ile/institutriile de
invdJ[mAnt.

ART.

5

Prezenful ordin se pubiicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.
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