ORDIN nr. 3.076/212/2022
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT

MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 3.076 din 1 februarie 2022
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 212 din 1 februarie 2022

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 1 februarie 2022
Data intrării în vigoare 01-02-2022
Văzând Referatul de aprobare nr. AR 1.425/2022 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi
programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile:
– art. 94, 95,114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare
a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările ulterioare;
– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a
regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144
/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1
octombrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 6
(1) La apariţia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul
unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezenţă fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o
perioadă de 5 zile, începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul
grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor se suspendă activitatea cu prezenţa
fizică la nivelul întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de 5 zile. Măsura suspendării la nivelul unităţii
de învăţământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ
/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.
3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Preşcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora a/au interacţionat în mod frecvent,
identificaţi potrivit alin. (6), vor fi carantinaţi timp de 5 zile. Preşcolarii/Elevii aflaţi în perioada de 90 de zile
ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 nu sunt consideraţi suspecţi de a fi
infectaţi sau purtători ai unui agent înalt patogen şi nu li se aplică măsura de carantină.
4. La articolul 6^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Preşcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR,
efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după 7 zile, pentru cei care nu sunt vaccinaţi cu
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schemă completă şi pentru cei trecuţi prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv după 5 zile, pentru cei care
sunt vaccinaţi sau trecuţi prin boală în perioada ultimelor 90 de zile, de la data rezultatului pozitiv obţinut la
testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Ministrul sănătăţii,
Adriana Pistol,
secretar de stat
----
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