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Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Ordin nr. 4549/2020 din 17 iunie 2020 

 
Ordinul nr. 4549/2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării 
unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019   
 

În vigoare de la 18 iunie 2020 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 18 iunie 2020. 
 
    Având în vedere prevederile:   
   - art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;   
   - art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,   
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi 
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 şi a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,   
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,   
 
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   (1) Pe durata stării de alertă instituită pe întreg teritoriul ţării se 
suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la punctul I 
subpunctele 12) -25) din anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 şi 945 bis din 26 
noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (2) Reluarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se va realiza conform unui calendar 
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după încetarea stării de alertă 
instituite pe întreg teritoriul ţării.   
   Art. 2. -   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi 
unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 3. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie 

 
    Bucureşti, 17 iunie 2020.   
    Nr. 4.549.   


