
	

         

ORDIN nr. 5.977 din 9 noiembrie 2020 
privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1063 din 11 noiembrie 2020 
Data intrării în vigoare 11-11-2020 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-11-2020 până la data de 19-01-2021 

Având în vedere: 
–  
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
–  
prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 
–  
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulte-
rioare; 
–  
prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pen-
tru 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; 
–  
prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare; 
în temeiul prevederilor 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. 
Articolul 1 

(1) 
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea prevederilor art. 107 alin. (7) şi (8) şi ale 
art. 109 alin. (3), (4) şi (6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se suspendă pentru 
anul şcolar 2020-2021.  
(2) 
În anul şcolar 2020-2021, în învăţământul preuniversitar gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, pentru 
toate disciplinele de studiu, media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel 
mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Mediile 
semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie. 
Articolul 2 

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
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Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   

 Ministrul educaţiei şi cercetării, 
 Cristina Monica Anisie 

Bucureşti, 9 noiembrie 2020. 
Nr. 5.977. 
------ 
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