
 
 

 

 

 

SINTEZA ORDINULUI  

pentru 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 

Prezentul ordin are la bază: 

• art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011 

• art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

• art. 2 din O.U. G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ  

• OMEC nr. 5.447/2020 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar 

• Hot. C.N.S.U. nr. 65/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de 

învățământ în contextul pandemiei de COVID-19 

PREVEDERI 

➢ Reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar, în scopul asigurării 

dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate 

➢ Reglementările se aplică și pentru activitățile educative, recreative,pentru consolidarea competențelor 

dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială 

desfășurate cu prezență fizică în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul „Școală după 

Școală” 

➢ Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va 

actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind evoluția 

epidemiologică publicată pe site-ul DSP și se va comunica inspectorului de sector  

➢ Inspectoratele școlare județene avizează propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ 

și înaintează spre aprobare CJSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ 

➢ În conformitate cu prevederile art 6-(8),(9), în situația suspendării activităților didactice față în față la 

nivelul grupei/clasei, propunerea consiliului de administrație al unității școlare de trecere în online, cu 

avizul DSPJ, se va transmite ISJ Dolj, ori de câte ori este cazul 

➢ Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ aplicarea scenariului de organizare și 

desfășurare a cursurilor, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul 

localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după 

cum urmează: 

Scenariul 1 Incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din localitate 
≤ cu 6/1.000 de locuitori 

Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor 
(antepreșcolari, preșcolarilor și elevi din unitățile 
de învățământ) 
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Scenariul 2  Incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din localitate 
˃ de 6/1.000 de locuitori până 
la instituirea stării de 
carantină la nivelul localității 

a) Participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile 
de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, 
preșcolarilor și a elevilor din învățământul special, 
cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de 
protecție 
 b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor 
elevilor, cu excepția celor din învățământul 
special 

 

Excepție de la scenariul 1: în situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de 

învățământ conexe pot desfășura activități didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ, inclusiv atunci 

când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 6/1.000 de 

locuitori. 

 

➢ La nivelul localităților carantinate activitatea didactică pentru preșcolari și elevi se 

desfășoară exclusiv online, cu excepția activităților de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale 

speciale din învățământul special și special integrat, care se desfășoară cu prezență fizică în unitatea de 

învățământ. 

➢ În localitățile cu o rată a incidenței ≤ cu 6 /1000 se pot organiza: 

• simulări pentru examenele naționale 

• ore remediale cu prezență fizică 

➢ Orele de sport         incidență < 2/1000 – se pot face în sala de sport/ spații închise, fără                       

                                  obligativitatea purtării măștii, cu activități ce nu presupun efort intens, 

                                   si cu aerisirea permanentă a spațiului și curățenie după fiecare grupă                        

                                                       incidență ˃ 2 /1000 – se fac doar în spații deschise, fără obligativitatea 

                                              purtării măștii 

  cf. art. 26, lit. c) din OME 4629/13.08.2021, participarea elevilor la 

                                                  activitățile de educație fizică și sport NU este condiționată de             

                                                   prezentarea avizului „apt medical pentru efort fizic” sau „clinic  

                                                    sănătos”.     

                                                 igienizarea mâinilor se va realiza atât înainte cât și la finalul orei de  

                                                  educație fizică și sport 

Măsuri de pregătire a unităților de învățământ: 

➢ asigurarea distanței de minim 1m sau maximul care se poate obține în organizarea mobilierului 

școlar (bănci) 

➢ stabilirea circuitelor funcționale 

➢ organizarea spațiilor de recreere 

➢ evaluarea necesarului de resurse umane 

➢ asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție  

▪ la intrarea în școală, pe coridoare și la intrarea în clase vor fi așezate 

dispensere cu dezinfectant 

➢ asigurarea permanentă a unui stoc de materiale de protecție pentru elevi și personal 

➢ asigurarea spațiului de izolare temporară a cazurilor suspecte de infectare 

➢ aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor (min. 30’), la finalul programului și în pauze (min 

10’) 



 
 

➢ organizarea grupurilor sanitare: 

▪ asigurarea substanțelor dezinfectante, a prosoapelor de hârtie 

▪ realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor 

atinse, pe baza unui plan de curățenie la nivelul unității 

➢ asigurarea accesului în unitatea de învățământ: 

▪ asigurarea verificării fluxului de persoane la intrarea în instituție 

▪ se recomandă intrarea pe mai multe căi de acces sau cel puțin 

asigurarea distanțării fizice, în cazul unei singure căi de acces 

▪ accesul persoanelor care nu sunt elevi sau salariați ai instituției este 

interzis, cu excepția celor care au primit aprobarea conducerii 

instituției 

➢ organizarea procesului de învățământ: 

▪ se recomandă începerea cursurilor la intervale orare diferite, în 

școlile cu mulți elevi, pentru evitarea aglomerației 

▪ eșalonarea pauzelor astfel încât să se evite suprapunerea acestora și 

aglomerarea în curtea școlii 

▪ elevii vor fi supravegheați pe toată perioada pauzelor pentru 

menținerea distanței fizice  

▪ activitățile de formarea a grupurilor vor fi organizate cu respectarea 

distanțării fizice 

▪ elevii nu vor face schimb de rechizite, alimente, obiecte personale 

etc 

➢ instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară 

➢ purtarea măștii este obligatorie în incinta instituțiilor de învățământ, în spații închise 

 

Măsuri ce se vor lua la apariția infectărilor/suspendarea cursurilor: 

➢ Suspendarea cursurilor cu prezență fizică se dispune, la propunerea consiliului de administrație 

al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat într-o grupă 

de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, 

profesional și postliceal. 

➢  În situația în care, în aceeași sală, cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar 

cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2; elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o 

dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.  

➢ Cursurile suspendate se pot relua începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, 

pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ. 

➢ Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul 

medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din 

cadrul DSPJ. 

➢  Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu 

se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora. 

➢  Prin excepție elevii vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați 



 
 

pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut 

mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică. 

Reluarea cursurilor: 

➢ Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se 

dispune prin decizia conducerii unității de învățământ, după consultarea și avizul DSP. 

➢ Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică se dispune prin hotărârea comitetului 

județean pentru situații de urgență, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu avizul 

ISJ și al DSP. 

Categorii de elevi cu activitate în online (dacă starea de sănătate le permite): 

➢ confirmații cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;  

➢ elevii care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în 

carantină la domiciliu/ carantină instituționalizată;  

➢ elevii care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, 

care a fost testată și care așteaptă rezultatele; 

➢ preșcolarii/elevii cu vârsta sub 12 ani care fac parte dintr-o grupă de risc (boli respiratorii cronice 

severe, boli cardiovasculare, obezitate, boli autoimune, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

rare, boli de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), cu avizul și recomandările 

specifice ale medicului curant și acordul scris al părinților 

➢ elevii peste 12 ani diagnosticați cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni 

oncologice, imunodeficiențe primare sau dobândite), cu avizul și recomandările specifice ale 

medicului curant și acordul scris al părinților 

➢ preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu 

imunodepresie moderată sau severă  

Apariția infectărilor în rândul personalului din învățământ: 

➢ La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor 

didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de 

învățământ care va informa DSP.  

➢ DSP, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și 

va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților 

didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.  

➢ Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de 

urgență, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ și al DSP. 

 

Măsuri de comunicare la nivelul instituției: 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                  

                                                                                  

 

Personalul medico-sanitar/ 

 persoana desemnată 

informează elevii, cadrele didactice,                                                               

personalul auxiliar și nedidactic, cu privire la 

simptomatologia infectării, măsuri de prevenție, 

norme de igienă 

                                                                                                            
instruiește personalul didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic pentru a observa starea de sănătate a 

elevilor 

anunță personalul medical/persoana desemnată despre situații 

de apariție a simptomatologiei Covid la elevi în timpul orelor 

 



 
 

 

Cadrele didactice  

Protocoale importante 

a. Protocol pentru cantine 

• distanțarea la 1,5 m a meselor, intervale de circulație și distribuirea alimentelor 

• folosirea dezinfectanților de către elevi înainte și după servirea mesei 

• masca se va purta permanent, cu excepția momentului de servire a mesei 

• supraveghetorii elevilor vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact 

• aerisirea permanentă a sălii de mese 

• realizarea unui plan de curățenie și dezinfecție a sălii de mese  

• evitarea aglomerării prin crearea unui orar diferențiat de servire a mesei 

b. Protocol pentru cămine 

• distanțarea la minim 1m a paturilor 

• realizarea zilnică a curățeniei și dezinfecției spațiilor colective 

• atribuirea individuală a camerelor / în cameră se află elevi din aceeași grupă/clasă 

• echiparea grupurilor sanitare cu săpun lichid și dezinfectanți 

• portul măștii și distanțarea fizică de 1 m sunt obligatorii în spațiile comune 

• în situația apariției unui caz de Covid, se va aplica protocolul de izolare și se va anunța 

DSP 

c. Protocol pentru transport 

• aerisirea, igienizarea și nebulizarea  după fiecare cursă a mijloacelor de transport 

• purtarea măștii în permanență pe perioada efectuării transportului 

• asigurarea (pe cât posibil) a distanței minime de 1m între pasageri 

d. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice de COVID-19: 

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 

(febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în: 

 

• anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului 

medical școlar; 

• izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi 

supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit.  

• dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie 

curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate;  

• nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie 

sau unități sanitare decât în situația în care simptomele sunt severe, caz în care se va apela 

serviciul de urgență 112;  

• persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp 

de minimum 20 de secunde; 

• igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se 

face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte 

persoane;  

• preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală 

eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu 

mai prezintă risc epidemiologic. 


