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ORDIN 
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei  
si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor 
 de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant  
in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor  
cu virusul SARS-CoV-2 
 
  
  
   Avand in vedere prevederile: 
   – art. 94, art. 95, art. 114 si art. 123 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a 
sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; 
   – Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a inspectoratelor scolare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare,in conformitate cu 
prevederile art. 3 din Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 15 din 5.03.2021 privind aprobarea listei 
tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in 
Romania din acestea, precum si pentru stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitatile de invatamant, in contextul 
pandemiei de COVID-19, 
   vazand Referatul de aprobare nr. 9.861/CM din 6.03.2021 din care rezulta necesitatea modificarilor Ordinului ministrului 
educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul 
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-
CoV-2, 
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea 
si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  
   ministrul educatiei si ministrul sanatatii emit prezentul ordin. 
  
   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a 
activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor 
cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
   1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   (3) Scenariul de functionare al unitatii/institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar/universitar se va actualiza 
saptamanal, cu referinta la fiecare zi de vineri, in functie de evolutia epidemiologica, prin raportare la prevederile art. 3, cu 
exceptia depasirii pragului de 6 la mie, unde intrarea in carantina se aplica imediat. 
   2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   Art. 3. - (1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare si 
desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul 
localitatii, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, dupa cum urmeaza:  
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Scenariul 1 
Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de 
invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie 

Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a 
cazurilor din localitate este mai mica sau 
egala cu 1/1.000 de locuitori. 

Scenariul 2 

a) Participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant, a 
tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din 
clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a si a celor din anii terminali din 
invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea 
tuturor normelor de protectie 
b) Participarea zilnica, in sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani 
de studiu 

Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a 
cazurilor din localitate este mai mare de 
1/1.000, dar mai mica sau egala cu 
3/1.000 de locuitori. 

Scenariul 3 

a) Participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant, a 
tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar 
b) Participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant, a 
elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a si a celor din anii terminali 
din invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea 
tuturor normelor de protectie, cu prezenta fizica de pana la jumatate 
din numarul total de elevi inmatriculati in respectivele clase terminale 
c) Participarea zilnica, in sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani 
de studiu 

Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a 
cazurilor din localitate este mai mare de 
3/1.000 de locuitori, dar mai mica de 
6/1.000 de locuitori. 

  
  
   3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: 
   (4) La nivelul localitatilor unde este instituita masura carantinei zonale nu sunt permise activitatile care impun prezenta fizica a 
prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si activitatea didactica se desfasoara exclusiv online. 
   (5) Este permisa organizarea simularilor examenelor nationale, evaluarilor nationale, orelor remediale si a examenelor pentru 
anii terminali, cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant din localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai 
mica de 6/1.000 de locuitori, cu conditia asigurarii stricte a normelor de prevenire a imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
respectiv, distantare corecta si igienizarea mainilor si purtarea obligatorie a mastii. 
   4. La articolul 9 alineatul(1), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
   a)La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invatamant prescolar sau clasa de 
invatamant primar. In aceasta situatie se efectueaza testarea colegilor, se suspenda cursurile grupei sau clasei respective pentru 
o perioada de 14 zile, iar ancheta epidemiologica stabileste persoanele care vor fi carantinate. In situatia in care in aceeasi sala 
cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire 
cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de 
clasa. 
   b)La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si 
postliceal se efectueaza ancheta epidemiologica si testarea colegilor acestuia si a cadrelor didactice, conform indicatiilor 
anchetei epidemiologice. Conducerea unitatii de invatamant va decide in urma consultarii DSPJ/DSPMB daca se impune 
carantinarea celor care fac parte din aceeasi clasa sau suspendarea cursurilor, dupa caz. 
   c)La aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, 
profesional si postliceal se suspenda cursurile clasei respective pentru o perioada de 14 zile, iar ancheta epidemiologica 
stabileste persoanele care vor fi testate si carantinate. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se 
vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii 
din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile dupa finalizarea procedurilor de dezinfectare a salii de clasa. Masura suspendarii 
este dispusa prin decizia conducerii unitatii de invatamant/ institutiei conexe, dupa consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea 
prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 
   5. La articolul 9, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   (7) Activitatile ce presupun prezenta fizica din unitatile de invatamant preuniversitar din subordinea Ministerului Apararii 
Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei vor fi gestionate in functie de analiza situatiei epidemiologice 
realizate la nivelul directiilor medicale din cadrul acestora si stabilite prin decizie a conducatorilor acestora si nu se supun 
dispozitiilor prezentului ordin. 
   6. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 
   (4) Cei care au fost declarati contacti directi ai unor cazuri confirmate si care nu au simptome, in situatia in care refuza 
testarea, nu vor fi primiti in unitatea/institutia de invatamant minimum 14 zile si vor continua invatarea in sistem online. 
   7. In anexa, la punctul III subpunctul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   b)masca de protectie este obligatorie pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal si pentru studenti si va fi purtata 
in salile de clasa, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor, atat in interior, cat si in exterior. La 
orele de specialitate din invatamantul vocational este obligatorie purtarea mastii de protectie, cu exceptia orelor de studiu ale 
instrumentelor de suflat. In acest caz este necesara asigurarea de spatii individuale pentru exersare; 



   8. In anexa, la punctul III subpunctul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   c)masca de protectie nu este obligatorie in cazul prescolarilor, indiferent de varsta, precum si in timpul tuturor orelor de 
educatie fizica desfasurate in spatii exterioare; 
   9. In anexa, punctul VII se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   VII. Alte dispozitii:  
   a)cadrele didactice vor efectua triajul observational al prescolarilor/elevilor pe tot parcursul activitatilor scolare; 
   b)in cazul in care prescolarii sau elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica 
infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al 
parintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii prescolarilor 
sau elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale. 
Elevul care a implinit varsta de 18 ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical 
scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti, 
in maximum 24 de ore. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome 
specifice, precum si in cazul in care nu exista cabinet medical in unitatea scolara, acesta va lua legatura cu medicul de familie in 
vederea stabilirii pasilor urmatori; revenirea in colectivitate in aceste cazuri se va face dupa un repaus de 14 zile; 
   c)testarea cu teste antigen rapide se recomanda si: 
   1. cadrelor didactice si altor angajati ai unitatii scolare simptomatici, a caror simptomatologie de boala debuteaza in timpul 
orelor de curs; 
   2. colegilor cazurilor confirmate atat prescolari sau elevi (colegi de grupa sau clasa), cat si cadre didactice/personal auxiliar 
din unitatea de invatamant (inclusiv celor asimptomatici), in aceeasi zi in care s-a confirmat primul caz prin testare antigen 
rapida, efectuata in unitatea de invatamant; 
   d)revenirea in colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sanatate si au absentat de la scoala minimum 3 zile se va 
realiza obligatoriu in baza unei adeverinte medicale care sa precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda in 
format hartie sau o va transmite electronic dirigintelui/invatatorului. Adeverintele vor fi centralizate la nivelul cabinetului 
medical scolar sau la nivelul persoanei desemnate in cazul in care scoala nu beneficiaza de cabinet medical; 
   e)cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic care prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential 
infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, varsaturi, fara a se limita la acestea) se izoleaza la 
domiciliu, contacteaza medicul de familie si anunta de indata responsabilul desemnat de catre conducerea unitatii de 
invatamant. 
   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, inspectoratele scolare judetene/al municipiului 
Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
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