
Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de ınvățământ și pentru modiicarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011 

 

CAPITOLUL II Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011  

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 

din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

3. La articolul 241, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul 

cuprins: 

În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune 

prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, 

probele prevăzute la alin. (1) lit. a) din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru 

definitivare în învățământ se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului." 

 4. La articolul 242, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ), cu următorul 

cuprins:  

În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune 

prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, prin 

excepție de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel 

puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția 

promovării următoarelor probe: a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica 

specialității, precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și 

de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației 

și Cercetării." 

5. La articolul 242, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51 ), cu următorul 

cuprins: 

În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru 

obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare, precum și susținerea 

lucrării metodico-științifice se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului." 

 6. La articolul 242, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ), cu următorul 

cuprins:  

Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a 

unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi 

repetată în anul școlar următor." 



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 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 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 

 

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

infecţiei cu SARS-CoV-2 

………………………………………… 

3. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 
• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de 
către persoane desemnate din unitatea de învăţământ; 
• Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje 
aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.); 
• Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri 
(etaj, aripă etc.); 
• Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În 
cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor 
care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; 
• Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.); 
• Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute 
deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 
• Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 
• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 
• Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 
excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

 

Anexa nr. 1A 
                                                                              la ghid 

Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare 

Preşcolar 

 
Risc redus Risc mediu Risc major 

Numărul de copii care merg 
la grădiniţă în acelaşi timp 

100% 100% 0% 

Număr de zile la 
grădiniţă/săptămână 

5 5 0 

Ore online ca alternativă la 
învăţământul faţă în faţă 

0 0 DA 

Intrarea şi ieşirea în/din 
grădiniţă 

Intrarea eşalonată la intervale 
orare stabilite în funcţie de zone 
sau de clădiri. 
Intrarea prin mai multe uşi de 

Intrarea eşalonată la intervale 
orare stabilite în funcţie de zone 
sau de clădiri. 
Intrarea prin mai multe uşi de 

Suspendată 



acces. 
Trasee prestabilite de intrare, 
deplasare în interiorul grădiniţei 
şi de părăsire a grădiniţei. 
Păstrarea distanţei de 1 m între 
copii. 

acces. 
Trasee prestabilite de intrare, 
deplasare în interiorul grădiniţei 
şi de părăsire a grădiniţei. 
Păstrarea distanţei de 1 m între 
copii. 

Triaj epidemiologic zilnic, la 
intrarea în grădiniţe 

Se verifică starea de sănătate. Se verifică starea de sănătate. Nu este cazul. 

Prezenţa persoanelor terţe 
în grădiniţă 

Interzisă Interzisă Suspendată. 

Distanţare fizică (1 m) 
Obligatorie în timpul 
programului şi în pauze. 

Obligatorie în timpul 
programului şi în pauze. 

Nu este cazul. 

Purtare mască 

Nu este recomandată pentru 
copii. 
Se impune pentru întregul 
personal 

Nu este recomandată pentru 
copii. 
Se impune pentru întregul 
personal 

Nu este cazul. 

Igiena mâinilor 

Foarte frecventă. Se asigură 
săpun, prosoape de hârtie şi apă 
curentă, dezinfectant pe bază de 
alcool. 

Foarte frecventă. Se asigură 
săpun, prosoape de hârtie şi apă 
curentă, dezinfectant pe bază de 
alcool. 

Foarte 
frecventă 

Utilizarea infrastructurii şi a 
sălilor de grupă potrivit 
principiului: o sală = o grupă 

Dezinfectare şi aerisire 
frecventă. Există o sală specială 
pentru izolarea copiilor care 
prezintă simptome pe durata 
programului, până la sosirea 
părinţilor. 

Dezinfectare şi aerisire 
frecventă. Există o sală specială 
pentru izolarea copiilor care 
prezintă simptome pe durata 
programului, până la sosirea 
părinţilor. 

Suspendată 

Utilizarea diverselor 
materiale în grădiniţă 

Utilizarea normală. Dezinfectare 
zilnică. 
Repartizarea individuală, pe cât 
posibil. Fără jucării de acasă. 
Interzis schimbul de obiecte 
personale. 

Utilizarea normală. Dezinfectare 
zilnică. 
Repartizarea individuală, pe cât 
posibil. Fără jucării de acasă. 
Interzis schimbul de obiecte 
personale. 

Utilizarea 
metodelor de 
predare online 

Activităţi sportive 

Doar anumite jocuri sportive, 
exclusiv în aer liber. 
Nu vor fi practicate jocuri de 
contact sau cu mingea, nici 
activităţi care implică schimbul 
de obiecte. 

Doar anumite jocuri sportive, 
exclusiv în aer liber. 
Nu vor fi practicate jocuri de 
contact sau cu mingea, nici 
activităţi care implică schimbul 
de obiecte. 

Suspendate 

Activităţi de grup (întâlniri, 
serbări şi altele) 

Vor fi eliminate activităţi care 
conduc la reducerea distanţei 
intre copii şi limitarea 
interacţiunii între grupuri de 
copii 

Vor fi eliminate activităţi care 
conduc la reducerea distanţei 
intre copii şi limitarea 
interacţiunii între grupuri de 
copii 

Organizarea 
activităţilor de 
grup online 

 


