
ORDIN nr. 5.545 din 10 septembrie 2020pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

EMITENT   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 septembrie 2020 

 

 

 

Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;– prevederile art. 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările ulterioare;– prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;– prevederile Ordinului 

ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 

5.487/1.494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,în 

temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și 

Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1Se 

aprobă Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin.Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția 

generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția 

generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București 

și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 
Ministrul educației și cercetării, 

Cristina Monica AnisieBucurești, 10 septembrie 2020.Nr. 

5.545.ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUprivind desfășurarea activităților didactice 

prin intermediul tehnologiei și al internetului,precum și pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal 
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