
ORDINUL comun nr. 5.487/1.494/2020  

MĂSURI din 31 august 2020 

de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

Articolul 2 
(1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activităţii, în ceea ce priveşte: 
a)asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2; 
b)organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice; 
c)organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ; 
d)organizarea programului de învăţământ; 
e)asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 
f)asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ; 
g)instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi 
privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2; 
h)asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din 
unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni 
cronice şi/sau dizabilităţi. 
 

Articolul 11 
(1) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia implementării acţiunilor şi 
măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

Articolul 12 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar/Senatul instituţiilor de 
învăţământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de 
desfăşurare a activităţilor didactice în cadrul unităţii/instituţiei, de predare şi instruire, 
propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor/studenţilor, a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se realizează igienizarea/dezinfecţia 
unităţii/instituţiei de învăţământ, cu respectarea criteriilor şi a protocoalelor prevăzute în 
ghidurile anexate la prezentele măsuri. 

 

Articolul 22 
(1) Ministerul Sănătăţii prin DSP şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) prin inspectoratele 
şcolare judeţene, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea 
acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin. 



(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin trebuie să fie implementate de entităţile prevăzute 
la art. 1 şi pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziţii emise de conducerile acestora, în 
colaborare cu autorităţile publice locale, în funcţie de specificul activităţii acestora. 
 

Articolul 23 
(1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au/are 
obligaţia de a informa periodic MEC despre măsurile dispuse de către comitetul judeţean 
pentru situaţii de urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. 
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar pot solicita de la ISJ/ISMB/MEC instrucţiuni cu privire 
la aplicarea măsurilor de organizare a activităţii prevăzute de prezentul ordin comun. 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin comun, MEC şi MS pot emite 
instrucţiuni. 
 

 

Anexa nr. 1 
GHIDUL 

privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada 
pandemiei COVID-19 

 

I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în 
contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, 
combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor 
bolnave şi contaminate. 
Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât 
posibil a îmbolnăvirii includ: 
……………………………………………. 
– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de 
către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 
……………………………… 
– Unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea 
fi completate şi cu alte măsuri. 

 

III. Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al 

infecţiei cu SARS-CoV-2 

………………………………………… 

2. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 

……………………………………………. 
• Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe 

perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din 

grupe/clase diferite va fi evitat; 



 
REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(OM nr.5447/2020) 

 
 
    ART. 9 
………………………….. 
    (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 
sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului 
educaţiei şi cercetării. 
    (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 
cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit 
reglementărilor aplicabile. 
    (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 
    a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum 
şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, 
respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării; 
    b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la 
cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului; 
    c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a 
hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz. 
……………………………….. 
    (6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte 
măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. 
 
………………………………………………. 
 
ART. 10 
    (1) În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza 
activităţi educative cu copiii, cu avizul direcţiei de sănătate publică. 
    (2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi unitatea 
de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la 
prezentul regulament. 
 


