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OR DIN
privind prorogarea prevederilor Ordinului nr. 3035/2012 privin
cadru de organizare ~i desfl~urare a competipilor
lare a
Regulamentului de organizare a activitip.lor cup ·
in calendaru.l
activit!plor educative, ~olare ~i extra~o e

'i

Avind in vedere:

- prevederile art. 57, alin. (4), din Legea educapei nafionale
completmile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m.buri pen
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modifickile ~i completlrile
- prevederile Hotiraru M. 782/2020 privind prelungirea
Romaruei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum ~stab·
pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pand
- prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobare
activitatii in cadrul unitap.Jor/institupilor de invatamant
epidemiologic! pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul S
prevederile Ordinului MECIS nr. 3035/2012 privind apro
de organizare !1i desfa~rare a competitfilor ~olare ~i a Regul
activitatilor cuprinse in calendarul activitiplor educative,
modificarile ~i completlrile ulterioare,
- In temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotlrire-a-Guv
organizarea ~ funcponarea Ministerului Educapei ti Cercetmi,

. 1/2011, cu modificmle ~i

prevenirea 11i combaterea
lterioare,
·· de alerta pe teritoriul
a mhurilor care se aplica
'ei de COVID~t9,
masurilor de organizare a
conditil de sigurant!
CoV-2,
area Metodologiei - cadru
tului de organizare a
lare ~i extr~olare, cu
lui nr. 24/2020 privind
modificlrile ulterioare,

MINISTRUL EDUCAllEI ~I CERCETA

emite prezentul ordin:
Arl 1. incepand cu data intrlrii in vigoare a prezentului o

aplicarea prevederilor

Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru e organizare ~i desfa~urare
a competipilor ~olare ~i a Regulamentului de organizare a activi .µIor cuprinse in calendarul
activitAf:ilor educative, ~olare ~i extra~olare, cu modifichile ~ completlrile ulterioare,
publicat in Monitorul Oficial al Romaruei, Partea I, nr. 69 din
ianuarie 2012, se proroga

pentru anul ~olar 2021-2022.
Art. 2. Pre7.entul ordin se publidi in Monitorul Oficial al Romaro
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