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ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si al
ministrului
sanatatii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 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

Vazand Referatul de aprobare nr. AR 1.425/2022 al Directiei
generale asistenta medicala, medicina de urgenta si programe de
sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii,
avand in vedere prevederile:
– art. 94, 95, 114 si 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, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 87/2011, cu modificarile ulterioare;
– Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de
aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor,in temeiul

prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.
369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei, cu modificarile si completarile 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 urmatorul
ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si al ministrului
sanatatii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea
masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARSCoV-2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
942 din 1 octombrie 2021, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
Art. 6. - (1) La aparitia a 3 cazuri de imbolnavire cu virusul
SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei
clase/grupe de studiu, cursurile cu prezenta fizica la nivelul
clasei/grupei respective se suspenda pentru o perioada de 5 zile,
incepand cu ziua urmatoare confirmarii celui de-al treilea caz.
Masura suspendarii la nivelul grupei/clasei este dispusa prin
decizie a consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(2) La data suspendarii cursurilor pentru 50% din totalul
grupelor/claselor se suspenda activitatea cu prezenta fizica la
nivelul intregii unitati de invatamant, pentru o perioada de 5
zile. Masura suspendarii la nivelul unitatii de invatamant este
dispusa prin hotarare a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii
unitatii de invatamant/institutiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB si
al DSP/DSPMB.
3. La articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(5) Prescolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din
randul acestora a/au interactionat in mod frecvent, identificati
potrivit alin. (6), vor fi carantinati timp de 5 zile.

Prescolarii/Elevii aflati in perioada de 90 de zile ulterioare
izolarii ca urmare a confirmarii pozitive pentru virusul SARSCoV-2 nu sunt considerati suspecti de a fi infectati sau
purtatori ai unui agent inalt patogen si nu li se aplica masura
de carantina.
4. La articolul 61 , alineatul (3) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(3) Prescolarul/Elevul care nu prezinta rezultatul certificat
negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat in
ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenta fizica dupa 7
zile, pentru cei care nu sunt vaccinati cu schema completa si
pentru cei trecuti prin boala de mai mult de 90 de zile,
respectiv dupa 5 zile, pentru cei care sunt vaccinati sau trecuti
prin boala in perioada ultimelor 90 de zile, de la data
rezultatului pozitiv obtinut la testul rapid antigen noninvaziv
efectuat din proba de saliva.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

p. Ministrul sanatatii,
Adriana Pistol,
secretar de stat

