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REVIZUIT : 17.01.2022 

REGULAMENT ORGANIZARE ȘI  FUNCȚIONARE A 

UNITĂȚII DE ÎNVĂTĂMÂNT  

ROFUI 

An școlar 2021-2022 

                    CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE 
 
 
Art. 1 Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Vâlcea este unitate cu personalitate juridică, 

ordonator  de  credite  şi  funcţionează  în  subordinea  Inspectoratului  Şcolar Judeţean Vâlcea. 
 

Art. 2 Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Vâlcea îşi desfăşoară întreaga activitate promovând   

profesionalismul,   creativitatea,   inovaţia,   comunicarea,   lucrul   în   echipă, eficienţa, receptivitatea 

la nevoile educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi 

spiritualitatea, gândirea critică, valorile artistice etc. 

Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea 

integrală şi la timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, 

transparenţa decizională realizată prin organismele colective (Consiliul profesoral,   Consiliul   de  

administraţie,  Comitetul reprezentativ al  Părinţilor Consiliul Elevilor), promovarea calităţii şi 

relaţionării etc. 
 

 

CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Art. 3 Prezentul Regulament  conţine norme şi dispoziţii obligatorii cu privire la desfăşurarea 

activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură 

administrativă, financiar-contabile şi de secretariat din cadrul Liceul de Arte „Victor Giuleanu” 

Rm. Vâlcea”, fiind elaborat în conformitatea cu 

- Legea   Educaţiei   Naţionale   (LEN)   nr.  1/2011   cu  modificările   şi  completările 

ulterioare; 

- Art. 242 din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
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-OUG nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 – Codul Muncii; 

- Regulamentul-cadru   de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Unităţilor  de  Învăţământ 

Preuniversitar   (ROFUIP),   aprobat  prin  Ordinul  MENCS  nr.  5.079/31.08.2016, publicat 

în M. Of. nr. 720 din 19.09.2016 cu modificările ulterioare din 31.08.2020 

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de 

artă nr. 5447/07.10.2011 

- Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/2016. 

- ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Art. 4 Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor 

şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii 

optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor 

conexe care se desfăşoară în cadrul colegiului. 
 
Art. 5 Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare;   necunoaşterea   

prevederilor   prezentului   Regulament   nu  absolvă personalul didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 
 
Art. 6 În rezolvarea problemelor şcolii vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, Comitetul de 

părinţi pe clasă, Asociaţia părinţilor, Consiliul elevilor. 
 
 
                           CAPITOLUL III ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 
 
 

Art. 7 Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul de administraţie şi director. Pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce îi revin, conducerea se consultă, după  caz,  cu  Consiliul  profesoral,  reprezentanţii  

organizaţiilor  sindicale,  Comisiile  şi catedrele  de  specialitate,  Consiliile  profesorilor  claselor,  

Asociaţia  părinţilor,  Consiliul elevilor.  Organigrama  colegiului  –  care  se  avizează  în  fiecare  

an  de  către  Consiliul profesoral, apoi se aprobă de către Consiliului de Administraţie – este parte a 

prezentului regulament. 

(1) Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale 

supuse aprobării Consiliului de administraţie. 

(2) Acestea devin obligatorii  după aprobarea  lor în cadrul Consiliului  Profesoral  sau în 

cadrul  comisiei  /  catedrei   respective.   Neîndeplinirea   responsabilităţilor   ce  revin conform  

acestor  documente  constituie  abatere  şi se sancţionează  cu  Notă observatorie de către director 

şi Consiliul de administraţie. 
 
Art. 8 Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă a consiliilor/comisiilor/catedrelor  vor 

consemna  ordinea  de  zi,  absenţele  motivate  sau  nu,  hotărârile  adoptate.  Procesele verbale vor 

fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă. 
 
Art. 9 Fiecare comisie va avea un Plan de acţiune ce se va realiza semestrial, Raportul de activitate 

a p r o b a t   d e  către Consiliul de administraţie și un domeniu web. 
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ORGANE DE DECIZIE 

1.1. Consiliul de administraţie 

Art. 10 Consiliul de administraţie este organul de decizie al activităţii şcolare în domeniile: 

programelor   de  dezvoltare   ale  colegiului,   administrativ,   în  dezvoltarea   relaţiilor   de 

parteneriat cu comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal etc. 

Constituirea, funcţionarea, atribuţiile sunt conforme cu Ordinul 4619/2014 privind 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi cu noile prevederi ale Ordinului 3160/2017. 
 
Art. 11 Competenţele Consiliului de administraţie sunt prevăzute în cap. II, Art. 18 al Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP). 
 
 
2. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE 

2.1. Consiliul profesoral 
 
Art. 12. Consiliul profesoral este organismul funcţional al activităţii şcolare în domeniile: curricular, 

extracurricular, al programelor şi activităţilor educative, al acordării premiilor şi sancţiunilor,  atât  

pentru  elevi,  cât  şi  pentru  profesori.  Este  organizat  şi  funcţionează conform Art. 57 din ROFUIP 

şi are atribuţiile prezentate în Art. 58 al acestui regulament. Consiliul profesoral nu va mai decide care 

sunt membrii Comisiei diriginților. Directorul este cel care decide împreună cu membrii C.A 
 

Art. 13 Absenţa  nemotivată  de la şedinţele  Consiliului  Profesoral,  unde profesorul  are norma de 

bază, atrage pierderea punctajului corespunzător din Fişa de evaluare, iar profesorul respectiv va fi 

înştiinţat în scris de faptul că această absenţă constituie abatere disciplinară. 

  Art 14 Comisiile permanente conform R.O.F.U.I.P/31.08.2020: 

) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 
Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile 

cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar 

comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de 

comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 

învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 
1. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
2. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
3. Comisia pentru controlul managerial intern; 
4. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.  
5. Comisia pentru curriculum; 

 

Art. 15. (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în 

baza hotărârii consiliului de administraţie. 

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul continuității, 

astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor 
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care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa 

respectivă. 

Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, 
prenume, număr matricol); 

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament 

şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral,  nota la purtare a 

fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament; 
 

 

d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către 

Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare; 

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu 

prezentul Regulament și statutul elevului; 

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează 

completarea portofoliului educaţional al elevilor; 

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

 

Art. 16. Consiliul clasei este format: 

 din toţi profesorii care predau la clasa respectivă; 

 liderul elevilor; 

 preşedintele Comitetului părinţilor. 

(1) Consiliul clasei se întruneşte de două ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia 

dintre profesorii clasei, directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor. 

(2) Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. 

Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă. 

(3) În prima săptămână a anului şcolar, dirigintele clasei stabileşte graficul şedinţelor ordinare, pe care 

îl transmite responsabilului Comisiei diriginţilor. Celelalte şedinţe vor fi comunicate prin convocator 

în caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice înainte. 
 

Art. 17. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este condusă de responsabili desemnaţi de 

Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar . 

(1)  Comisia  organizează   serviciul  pe  şcoală  pentru  profesori  conform  Art.  50  din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, nr. 

5.079/31.08.2016. Planificarea se face în 3 exemplare, unul la comisie, unul la secretariat şi altul care 

se afişează în cancelarie/avizier. 
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Art 18 
Profesorul de serviciu pe şcoală 

1.   Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, 

conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie. 

2.   Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se accepta doar dacă acesta are motive  

foarte  bine  întemeiate.   Acesta  are  datoria  să  anunţe  directorul, cu minimum 4 zile înainte 

de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate 

să- şi găsească  singur  un înlocuitor  . 

3.  Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolară cu 30 de minute înainte de începerea orelor, 

după cum urmează: 

a.   pentru tura de dimineaţă va fi prezent în şcoală între 7.45 şi 13.00. 

b.   pentru tura de după amiază va fi prezent în şcoală între orele 13 şi 19.00. 

6. Profesorul de serviciu de la etajul 1 scrie procesul verbal şi verifică  existenţa  cataloagelor  la 

începutul  şi la sfârşitul  turei sale. Dacă un cadru didactic constată lipsa unui catalog se va 

adresa profesorului de serviciu care va încerca să remedieze  situaţia, în caz contrar se va 

consemna  în procesul verbal şi va anunţa de urgenţă conducerea şcolii. 

7.   Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii.  

8.  Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul unităţii. 

9. Asigură îndeplinirea  programului  în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea 

elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat 

directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 

10. Profesorul de serviciu are obligaţia să anunţe imediat ce s-a înregistrat un eveniment grav în 

interiorul şcolii conducerea şcolii. Evenimentul consemnat ulterior în procesul verbal va fi adus 

la cunoştinţa diriginţilor, elevilor implicaţi sau persoanelor în măsură să remedieze situaţia 

respectivă. 

11. În timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didactică profesorul de serviciu urmăreşte  

activitatea din şcoală, în mod deosebit supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul 

pauzelor. Acesta consemnează  / intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare, evenimente 

deosebite. 

12. Profesorul  de  serviciu  pe  şcoală  oferă  informaţiile  necesare  persoanelor  străine (părinţi,  

rude  ş.a.)  intrate  în  şcoală şi nu le permite accesul decât la secretariat, diriginte sau director. 

13. Profesorul  de  serviciu  consemnează   evenimentele  deosebite  care  se  petrec  în perioada 

desfăşurării serviciului său, având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe 

clasă. 

14. Dacă  profesorii  de  serviciu  nu-şi  realizează  atribuţiile  vor  fi depunctaţi  în  Fişa  de evaluare 

anuală cu câte 2 puncte, la propunerea şefului Comisiei educative (pentru fiecare nerealizare de 

atribuţii). 
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CAPITOLUL IV 

PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 
 

 

1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. STANDARDELE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Art.  19 În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod  

conştient  şi  sistematic,  un  ansamblu  de  acţiuni  pentru  formarea  personalităţii acestora în 

concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de LEN, nr 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(1)  În procesul instructiv-educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care coordonează acest 

proces potrivit obiectivelor activităţii. 

(2)  În procesul instructiv-educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii, 

dezvoltând un real parteneriat cu aceştia. 

(3) Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi 

stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii 

acestora. 

(4) Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor şi deprinderilor pe care trebuie să le întreprindă/dezvolte 

elevul în procesul de învăţământ. 
 

Art. 19 Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, ore de 

specialitate) şi extracurriculare (audiţii, recitaluri, concerte, spectacole de coregrafie şi teatru, 

expoziţii, vernisaje,  cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.). 
 

(1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare, care le sunt 

necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare,  

aparatură  audio-video  etc.)  Pentru activităţile realizate în cadrul comisiilor metodice, şcoala trebuie 

să asigure consumabilele. 

(2) Toate cadrele didactice din colegiu au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea  

bazei  materiale  a  şcolii  şi  de  a  utiliza,  cu  responsabilitate,  resursele materiale din dotare. Este 

interzisă folosirea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea 

școlii. 
 

Art. 20 În învăţământ  se urmăreşte realizarea competenţelor  socio-profesionale, dezvoltarea 

creativităţii, abilităţilor de comunicarea ale elevilor şi formarea atitudinilor fundamentale ale elevilor. 

(1)  Competenţele la fiecare disciplină constau în capacităţi de muncă intelectuală (proprii unei 

gândiri sistematice). 

(2)  Atitudinile fundamentale constau în comportamente  necesare integrării în activitatea 

socio – economică, în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate. 
 

Art. 21 Notele şi absenţele se înregistrează în catalog numai cu cerneală albastră. 

(1) Data notei este în conformitate cu orarul clasei şi reprezintă  ziua în care elevul a prezentat 

profesorului răspunsurile solicitate. 

(2) În situația unei epidemii, calamități Liceul de Arte Victor Giuleanu a ales modalitatea de stocare a 
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situației școlare cu ajutorul unui catalog on-line. Fiecare profesor diriginte are obligația să transmită 

informațiile legate de situația școlară părinților/ tutorilor legali. 

 
2. PROGRAMUL ŞCOLAR. ORARUL ŞCOLAR 

Art. 22. Organizarea programului școlar 
 

 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2)  Structura  anului  şcolar,  respectiv  perioadele  de  desfăşurare  a  cursurilor,  a 

vacanţelor şi a sesiunilor de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin 

ordin al ministrului educaţiei și cercetării. 

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 

cursurile şcolare față în față 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; 

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 și cercetării ca urmare a 

hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, 

respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după caz. 

În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale,   pe 

o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la 

propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 
(conform anexei 5, 6,7) 

 (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de 

învățământ. 

(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucțiuni și cu 

alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. 

(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și a  elevilor în unitățile  de  învățământ  preuniversitar se  realizează  cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(8)  În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, 
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Ministerul Educaţiei elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de 

organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 
 
 
Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea 

directorului sau a Comisiei de orar. 

Art. 23. Orarul școlii se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie 

înainte de începerea cursurilor. 

(1)  Durata orei de curs este de 45 minute și pauza de 10 minute. Profesorul răspunde de întreaga 

activitate şi de securitatea elevilor pe parcursul celor 50 minute. 

(2)  Nerealizarea celor 45 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de 

către director (care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna). Aceasta 

echivalează cu o notă observatorie, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului. 

(3)  În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de 

completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt 

interzise orice alte consemnări în condică. 

(4)  Profesorul este obligat să consemneze zilnic absenţele în catalog şi să colaboreze cu profesorul 

diriginte/consilier al clasei pentru combaterea absenteismului. 

(5)   Profesorul  este  obligat  să  consemneze  zilnic  în  condica  de  prezenţă  titlul  lecţiei realizate  

efectiv  în  ziua  respectivă  cu  fiecare  din  clasele  la  care  a  avut  ore. Nesemnarea condicii 

de prezenţă constituie abatere şi se sancţionează prin notă observatorie. 

 

Art. 24 Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, 

sportive, examenele parţiale şi de sfârşit de an la toate specialităţile etc.) se desfăşoară în afara orarului 

şcolii cu excepţia activităţilor plătite. 

(1)  Conducătorii   activităţilor   extracurriculare   le  vor  consemna   zilnic  în  condica   de prezenţă. 

(2)  Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor/comisiilor  în cadrul 

Consiliului pentru curriculum. 

(3)  După  orice  activitate  extracurriculară  profesorii  realizează  unui  raport-tip  asupra activităţii  

respective  în  care  vor  consemna  tipul,  tema  activităţii,  numărul  elevilor participanţi,  

numele  profesorilor  /  altor  persoane  implicate  şi  o  scurtă  evaluare. Raportul se depune la 

responsabilul Comisiei diriginţilor. 

(4)  Pentru activităţile ce se desfăşoară în afara colegiului profesorul diriginte/consilier  al 

clasei va realiza instructajul pentru asigurarea securităţii elevilor, va întocmi întreaga 

documentaţie necesară: tabel nominal de luare la cunoştinţă a normelor de securitate, declaraţii  

ale  părinţilor,  cererea  avizată  de  conducerea  liceului,  alte  documente solicitate de ISJ 

Vâlcea. 

Art. 25 Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personalul auxiliar, profesori de 

serviciu şi conducerea  şcolii. De asemenea, este interzis fumatul în școală (săli de clasă, săli de 

sport, holuri, băi, curtea școlii). 
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3. PLANURI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PROGRAME. MANUALE ŞCOLARE 

 
Art. 26 Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii 

temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor-cadru şi programelor şcolare, aprobate de 

M.E. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru 

disciplinele opţionale). Catedrele au obligaţia de a elabora programele  pentru disciplinele  opţionale  

pentru anul şcolar viitor şi a obţine aprobarea I.S.J. Vâlcea până la începutul fiecărui an şcolar. 
 

Art. 27 Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a 

conţinutului programelor, parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi 

profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte 

posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale (LEN) cu completările şi modificările ulterioare. 
 

Art. 28 Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările 

curriculare anuale şi planificările calendaristice semestriale care se întocmesc de  profesori   pentru   

fiecare   obiect   şi  clasă   înaintea   începerii   cursurilor.   Structura planificărilor este stabilită de 

fiecare catedră conform solicitărilor ISJ Vâlcea. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, 

pe teme / lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul catedrei şi sunt aprobate prin 

semnătură de şeful de catedră. Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii colegiului 

în cel mult 2 săptămâni de la începerea fiecărui semestru. Câte un exemplar din planificarea 

curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la dosarul catedrei, şi câte unul 

se află la profesor. Şeful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei. 
 
Art. 29 În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E.., iar dacă un cadru didactic va avea 

nevoie de auxiliare la disciplina predată va cere acordul părinţilor. 



 

 

 
 

1. PROFESORII 

CAPITOLUL V  

RESURSE UMANEArt. 30 Profesorii au următoarele obligaţii: 

 să respecte Prevederile Legii 35/2007 referitoare la creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ   

 îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Fişa individuală a postului la termenele stabilite; 

 îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de decizie şi de lucru (directori, responsabili catedre, 

comisii); 

 de a participa efectiv la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; 

 de a efectua planificările şi a le prezenta şefilor de catedră  la termenele stabilite ; 
 

 să se preocupe de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogică  (prin studiu individual  şi  

prin  participarea  la  acţiunile  de  perfecţionare  organizate  de  catedră, şcoală, I.S.J., susţinerea 

gradelor didactice şi reciclări periodice ; 

  

 întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii comisiilor 

şi echipa managerială; 

 să folosească  un limbaj şi un comportament  corespunzător  în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu 

celelalte cadre didactice şi personalul şcolii; 

 să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, sănătatea lor fizică şi psihică; 

 sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale; 

 să respecte deontologia profesională; 

 să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală; 

 să nu lipsească nemotivat de la ore; 

 să consemneze absenţele (la începutul orelor) şi notele acordate în catalog, atât la cultură  

generală,  cât  şi  la  toate  specialităţile;  profesorii  care  utilizează  catalogul personal au 

obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs; 

 să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi 

suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

 să respecte programa  şcolară şi ordinele  M.E.N. privind volumul  temelor de acasă pentru a nu 

suprasolicita elevii; 

 să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima săptămână de curs; 

 să  realizeze  evaluarea  elevilor  ţinând  cont  de  prevederile  codului  /  regulilor  de evaluare; 

 să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii  (stabilite la începutul anului 

şcolar); 

 să  completeze  şi  să  asigure  păstrarea  în  bune  condiţii  a  documentelor  şcolare: cataloage, 

condica de prezenţă (care se completează zilnic, în conformitate cu tema realizată în cadrul orei 

respective), precum şi rapoartele de autoevaluare,  evaluare, etc.; 

 organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre 

didactice / nedidactice şi elevi ai colegiului şi care necesită aprobare, se aduce la   cunoştinţa   

conducerii   şcolii   cu   cel   puţin   5   zile   înainte   de   desfăşurarea evenimentului.  În  caz  

contrar,  toate  responsabilităţile  revin  persoanelor  care  au organizat acţiunea respectivă; 



 

 

 cadrele didactice care desfăşoară  cu elevii activităţi extraşcolare  şi extracurriculare primesc, pe 

baza unui proiect, confirmarea participării sub forma unei adeverinţe eliberată de secretariatul 

şcolii; 

 dacă un membru al personalului colegiului nu poate fi prezent la program, din motive medicale, 

atunci acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii, prin intermediul secretariatului, înainte de 

începerea programului; 

 învoirile din timpul programului se pot obţine prin cerere adresată directorului; 

 diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi de la părinţi într-un dosar special pe 

durata întregului an, conform ROFUIP; 

 profesorii pentru învăţământul primar/profesorii diriginţi au obligaţia să-i informeze pe 

beneficiarii indirecţi ai educaţiei că bunurile intrate în unitatea de învăţământ prin intermediul 

donaţiilor şi sponsorizărilor trebuie înregistrate la contabilitatatea şcolii; 

- 

 sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a liceului 

 cadrele didactice vor avea o ţinută vestimentară decentă, compatibilă cu calitatea de dascăl. 

 cadrele didactice au obligaţia: 

 de   a   aduce   la   cunoştinţa   elevilor,   în   prima   săptămână   de   şcoală,    şi 

părinţilor/reprezentanţilor  legali,  în  prima  lună  de  şcoală,  reglementările  R . I  ş i  ROI  şi 

Regulamentul    de   Organizare    şi   Funcţionare    a   Unităţilor    de    Învăţământ 

Preuniversitar (ROFUIP); 

 de   a   face   instructajul    privind   protecţia   muncii   în   şcoală   şi    asigurarea 

sănătăţii/securităţii   în   perioada   programului   şcolar/activităţilor   extraşcolare   şi 

extracurriculare, conform cu materialele puse la dispoziţie de responsabilul pentru Comisia de 

securitate. În cadrul întâlnirilor, se vor întocmi procese-verbale semnate de elevi şi părinţi; 

Diriginţii încheie un acord în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale/ completează de 

asemenea o declaraţie prin care părinţii confirmă existenţa unor boli cronice, psihice sau 

alergii ale copiilor. 

 cadrele didactice  din cadrul liceului pot decide selecţia  elevilor  pentru  olimpiadele/concursurile   

şcolare  şi  manifestărilor  artistice, conform criteriilor specifice prevăzute în legislaţia şcolară 

 profesorul de corepetiţie este, în egală măsură, responsabil cu profesorul clasei de buna 

desfăşurare a orelor de curs. 

 Cadrele  didactice  au  obligaţia  de  a  supraveghea  elevii  pe  parcursul  procesului instructiv-

educativ în perimetrul şcolii. 

 Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii unităţii. 

Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la activităţi 

extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului unităţii, cu 

precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele 

acestor elevi numai în baza cererii aprobată de director. 

 Se interzice părăsirea clasei de către profesori/învăţători în timpul celor 45 minute aler orei de curs 

şi lăsarea elevilor nesupravegheaţi. 

 Întârzierele repetate ale profesorilor, la intrarea la ore, constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează conform legislaţiei  



 

 

 Cadrele  didactice  care  organizează   activităţi  extraşcolare   /  extracurriculare   sau însoţesc  

elevii  în  aceste  activităţi,  au  obligaţia  de  a-i  supraveghea  pe  elevi  pe parcursul desfăşurării 

activităţii respective. 

 Dirigintele   trebuie   să   solicite   implicarea   părinţilor   în   stabilirea   CDŞ-urilor.   De 

asemenea, este obligat să informeze părinţii asupra metodologilor de organizare şi desfăşurare a 

examenelor. 

 Pentru  activităţile  extraşcolare  /  extracurriculare  profesorii  vor  selecta  cu  prioritate elevii, care 

nu au abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii. 

 Profesorii pot primi aprecieri suplimentare,  dacă se remarcă prin desfăşurarea  unor activităţi 

deosebite: 

 contribuţia la îmbunătăţirea bazei material a colegiului; 

 contribuţia la promovarea imaginii şcolii; 

 obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri. 

 În decursul unui semestru/ an școlar NU este permis ca un cadru didactic să renunțe la 

elevul/elevii pe care îi are în încadrare decât în cazuri excepționale (concediu medical, concediu creștere 

copil, sau alte cazuri excepționale care necesită înlocuirea lui pe termen lung sau definitivă). Acest lucru 

va asigura o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ, fără a fi astfel afectată schema orară, 

concentrarea elevilor și încadrările cadrelor didactice. 

În timpul anului școlar se pot face transferuri de la o specializare la alta, doar cu diferențe, și să fie 

înștiințați directorul și profesorul diriginte.  

Dacă mai mulți elevi/părinți doresc să se mute de la un profesor, din motive bine întemeiate, cererile se 

discută în CA-ul liceului. 

Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) cu privire 

la calitatea procesului de predare-învăţare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia 

catedrei care va înainta Consiliului de administraţie propuneri  corespunzătoare.  Dacă acestea  ţin de 

competenţa  Consiliului  profesoral  sau I.S.J.Vâlcea, vor fi prezentate acestor organe. 

Dacă un cadru didactic/ elev/ părinte/ angajat al școlii întâmpină o problemă sau are vreo 

nemulțumire, se va adresa în mod direct sau în scris resposabilului de catedră, directorului și apoi ISJ 

dacă consideră că nu a fost ascultat sau situația în cauză nu s-a rezolvat. 
 
Art. 31 În documentele şcolare (catalog, condică prezenţă) se scrie cu cerneală albastră. 

 
Art. 32 Condica de prezenţă se completează zilnic. 

 
Art.  33  Profesorii  diriginţi  au  obligaţiile  prevăzute  în  Art.  72-78  din  Regulamentul  de 

Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, Ordinul MENCS 

nr.5.079/31.08.2016. 

Consiliul clasei elaborează semestrial aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi 

comportamentul fiecărui elev şi informează în scris părintele (Art. 76, alin. 4 lit. d). 

 
2. ELEVII 

2.1. Exercitarea calităţii de elev 
 

Art. 34 Dobândirea calităţii de elev” se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordinul MENCS nr. 5.079/31.08.2016. 
 
Art. 35 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 



 

 

curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii. În acest sens, se încheie pentru toţi elevii 

(clasa pregătitoare – cl. a a XII-a) un Contract educaţional între şcoală-părinte-elev. Răspunderea 

revine tuturor profesorilor diriginţi. 
 
Art. 36 Frecventarea  tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie  pentru fiecare elev. 

 
Art. 37 Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care  

consemnează  în  catalog  absenţele.  Elevii  care  nu  se  află  în  clasă  la  intrarea profesorului sunt 

consideraţi absenţi la ora respectivă. 
 
Art. 38 În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la 

oră, acesta putând motiva absenţa până la sfârşitul orei. 
 
Art. 39 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă 

orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi. 
 
Art.  40  Părăsirea  spaţiilor  de  învăţământ  (sală  de  clasă,  laborator,  ateliere/săli  de specialitate, 

şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic 

respectiv sau a profesorului- diriginte. Este interzisă părăsirea incintei şcolare. 
 
Art. 41 Absenţele cauzate de îmbolnăvirea elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră 

dovedite cu acte legale se motivează. 
 
Art. 42 Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte: 

 adeverinţe  eliberate  de medicul  cabinetului  şcolar,  medicul  de familie  sau medicul specialist, 

vizate de medicul şcolar; 

adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; 

Pentru a fi considerate valabile, adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil   

numele   şi   parafa   medicului,   numele   cabinetului   medical   sau   al   spitalului, diagnosticul.  

Adeverinţa medicală trebuie vizată, obligatoriu,  de medicul de la cabinetul şcolar al liceului. Chiar 

în situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în 

care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar elevul în cauză este sancţionat cu 

scăderea notei la purtare. 
 
Art. 43 Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii 

iar actele doveditoare  se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele 

doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea 

absenţelor. 
 
Art. 44 Pentru elevii care participă la acţiuni şi proiecte la nivel judeţean, naţional, internaţional, 

organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul liceului poate aproba motivarea absenţelor, cu 

condiţia îndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor şcolare. 
 

Art. 45 

(1) Elevii calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare şi concursurilor, în vederea pregătirii 

intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate  cu  un  

program  aprobat,  cu  maximum  o  săptămână  înainte  de  concurs. Aceştia au însă obligaţia de a 

recupera individual materia pierdută. 

(2) Elevii care participă la olimpiadele judeţene/zonale/naţionale  trebuie să aibă cel puţin media 6 la 



 

 

toate disciplinele de specialitate, să nu fie corigenţi şi să aibă cel puţin media 9 la purtare. 
 
Art.  46  Elevii  de  la  articolele  anterioare  nu  vor  fi  examinaţi  scris  sau  oral  în  prima săptămână 

de la revenirea la cursuri. 
 
Art.  47  Exmatricularea  se  propune  în  scris  de  dirigintele  clasei,  după  consultarea 

Consiliului profesorilor clasei, şi se aprobă de Consiliul profesoral, făcându-se menţiunea 

respectivă  în  catalog  şi  în  Registrul  matricol  în  conformitate   cu  Regulamentul   de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ. 

 

 

 

2.2 Admiterea și înscrierea elevilor 
 
 

Art.48 (1).- În învățământul preuniversitar de artă, înscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza 

testării aptitudinilor specifice, în conformitate cu art. 42 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 1/2011 și nu este 

condiționată de domiciliul părinților. 

(2) Admiterea elevilor în unităţile de învăţământ cu program integrat sau suplimentar de artă se 

face, în funcţie de an de studiu şi clasă, numai în urma unei selecţii, prin: 

a) testarea aptitudinilor specifice, în învățământul obligatoriu; 

b) examene de diferenţă, în cazul transferului elevilor ce provin din alte unităţi de învăţământ şi de la alte 

filiere şi profiluri, conform metodologiilor elaborate de ME. 

c) probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind admiterea în învăţământul 

preuniversitar de artă. 

Art.49.-  Testarea,  examinarea  şi  verificarea  aptitudinilor,  prin  probe  specifice, vizează: 

a) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală; 

b) pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 

Art. 50.- Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificaţi ai 

unităţii de învăţământ respective, numite prin decizie a conducătorului unităţii de învăţământ, cu avizul 

inspectoratului şcolar. 

Art. 51.- La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea în liceu, 

precum și la examenele de diferenţă la disciplinele practice de specialitate nu se admit contestaţii. 
 

 

2.3 Pregătirea de specialitate 
 
 

Art.52.- Pregătirea de specialitate se realizează prin disciplinele teoretice și practice care fac parte 

din curriculumul național și care asigură, în ansamblul lor, realizarea finalităţilor educaţionale și a 

standardelor de profesionalizare pentru fiecare specializare. 

Art.53.-  Disciplina  considerată  definitorie  pentru  specializarea/profesionalizarea elevilor din 

învățământul preuniversitar de artă se denumește, în termenii prezentului regulament, disciplină 

principală de specialitate. 

Art.54.- Este denumită disciplină principală de specialitate:  

A. pentru specializarea muzică: 

a) secţia instrumentală: disciplina instrument principal; 



 

 

 

b) secţia vocală: disciplina artă vocală interpretativă/canto clasic;; 

c) secţia teoretică: disciplina teorie – solfegiu – dicteu; 

d) secţia folclorică: disciplina instrument principal; disciplina muzică vocală tradițională 

românească/canto popular; 

B. pentru specializările arte plastice, decorative, arte ambientale, arhitectură, design, restaurare-

conservare: disciplina atelier de specialitate. 

Art.55.- Pregătirea la disciplinele de specialitate se efectuează individual, pe grupe și pe clase. 

 

 2.4 Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate 
 
 

Art.56.- Evaluarea elevilor din învățământul preuniversitar de artă se realizează în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu metodologia Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu 

prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP) și cu prevederile prezentului regulament. 

Art.57 -(1).- În cadrul învățământului preuniversitar de artă, la disciplina principală de specialitate, se 

organizează verificări la sfârșitul fiecărui semestru și examene la sfârșitul fiecărui an școlar. Excepție fac 

elevii din clasa I, cei din primul an de studiu la instrument și muzică vocală, precum și elevii din clasele 

terminale. La disciplina instrument auxiliar se susţine verificare la sfârşitul anului şcolar pentru 

fiecare an de studiu. 

(2) Nota obținută la verificare nu are valoare de teză. 

 (3) Media anuală la obiectul principal de specialitate se calculează astfel: nota obținută la examenul de 

sfârșit de an adunată   cu media semestrelor, la această disciplină, totul împărțit la 2. 

(4)  La specializările arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-

conservare, se organizează la sfârșitul fiecărui semestru la obiectul principal de specialitate numai 

verificări. 

Art. 58.- Comisiile pentru verificările şi examenele anuale la disciplinele principale de specialitate 

sunt formate din profesori calificaţi ai unităţii de învăţământ respective, sunt numite prin decizia 

conducătorului unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar județean/al municipiului București, 

și au următoarea componență: 

a) preşedintele comisiei – directorul unităţii de învăţământ,fără drept de notare; 

b) vicepreşedintele comisiei – responsabilul de catedră, fără drept de notare; 

c) trei membrii cu drept de notare: doi profesori de specialitate, din care unul este profesor al elevului, și 

al treilea de specialitate înrudită sau de altă disciplină artistică. 

Art.59.- Elevii din învățământul preuniversitar de artă care obțin la sfârșitul anului școlar la 

disciplina principală de specialitate media sub 6,00 (șase) sunt considerați necorespunzători și sunt 

îndrumați să își continue studiile într-un alt profil sau, la cerere, într-o altă specializare, astfel: 

a)în cazul schimbării specializării aceasta se poate realiza numai cu aprobarea consiliului de administrație, 

o singură dată pe parcursul unui ciclu de învățământ și pe baza unei evaluări preliminare; 

b) în cazul schimbării profilului, se aplică prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la transferul elevilor; la 

cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performanțele școlare la disciplinele de specialitate obținute 

pe perioada școlarizării în profilul artistic. 

Art.60.- Elevii din învățământul preuniversitar de artă care nu promovează anul școlar la disciplina 



 

 

principală de specialitate sunt considerați necorespunzători și sunt îndrumați să își continue studiile într-

un alt profil. 
  

De retinut: Profesorii titular pot efectua la cererea lor sau a părinților ore de specialitate, voluntar  
la clasa pregătitoare. În clasa I  se va aplica regula continuității., în așa fel încât se va evita 
schimbarea profesorului coordonator. 

2.5 Activitatea artistică a elevilor în spațiul public 
 
 

Art.61.- Prin activitate artistică în spaţiul public se înţelege, în contextul prezentului regulament, 

organizarea si realizarea de către elevi sau cu elevii de concerte, festivaluri și spectacole, pentru toate 

genurile artistice, cu scop cultural, educativ și de divertisment, concursuri cu formațiile artistice proprii, 

ale școlii sau în colaborare cu alţi artişti, sau în colaborare cu alti parteneri, de  înregistrari  audio  și/sau  

video  necesare  manifestărilor  proprii  și/sau  cu  diferiți parteneri, manifestări expoziţionale publice de 

grup sau personale. 

Art.62.- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ de artă/clase cu program de artă se constituie, în 

conformitate cu prevederile art. 16, o comisie de supraveghere şi îndrumare a activităţii artistice a elevilor 

în spaţiul public, alcătuită din directorul unității de învățământ și responsabilii catedrelor de specialitate și 

denumită, în termenii prezentului regulament, consiliu artistic. Art.32.- Atribuţiile, responsabilităţile şi 

activităţile consiliului artistic sunt stabilite prin regulamentul intern, în concordanță cu activitățile 

desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 30. 

Art.63.- Pe perioada şcolarizării, orice activitate artistică a elevilor în public, care reprezintă unitatea 

școlară respectivă, se realizează numai cu avizul consiliului artistic. 

Art.64.- Nerespectarea prevederilor art. 33 din prezentul regulament se consideră abatere 

disciplinară și atrage după sine sancţiuni în conformitate cu prevederile regulamentul intern al unităţii de 

învăţământ. 

Art.65.- Activitatea artistică în spaţiul public este considerată activitate de perfecţionare pentru 

cadrele didactice şi  este parte integrantă a pregătirii de specialitate pentru elevi. 

Art. 66.- Conducerile unităţilor de învăţământ, administraţiile publice locale, ME, sprijină 

desfăşurarea activităţilor artistice ale elevilor în spaţiul public  

 2.6. Drepturile elevilor 
 

Art. 67 Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Ordinul 4742/2016, anexa 1, Statutul 

Elevilor (Art. 6-12). 
 
Art. 68 Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială şi baza sportivă pentru pregătire suplimentară 

şi acţiuni în timpul liber. 
 
Art. 69 În timpul şcolarizării elevii beneficiază, gratuit, de asistenţă psihopedagogică, prin cabinetul 

de consiliere şi de asistenţă medicală, prin cabinetele medicale din şcoală. 
 
Art. 70 Elevii au dreptul să propună şi să opteze C.D.Ş. - OPŢIONAL, ţinând cont de resursele şcolii. 

 
Art. 71 Elevii au dreptul să-şi depună candidatura şi să fie aleşi în Consiliul elevilor, în 

Consiliul de administraţie al colegiului. 
 
Art.  72  Elevii  au  dreptul  să  se  înscrie,  să  activeze  şi  să  facă  parte  din  Comisia  de disciplină a 

elevilor, comisie care se întruneşte la nevoie în situaţiile prevăzute de Regulament de Ordine Interioară 

(ROI). 
 



 

 

Art.  73  Elevii  au  dreptul  să  participe  la  activităţile  extraşcolare  şi  extracurriculare organizate 

de şcoală, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 
 
Art. 74 Elevii au dreptul să facă parte din colectivele redacţionale ale revistelor şcolii. Programul şi 

conţinutul acestor activităţi va fi avizat de coordonatorul activităţilor educative şi trebuie să respecte 

ROI. 
 
Art. 75 Pentru a stabili bursele sociale, Bani de liceu, burse de studiu şi de merit, Comisia de burse va 

afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare,. 

Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune o cerere însoţită de actele corespunzătoare   

la  secretariat  (unde  vor  fi  înregistrate  individual)  în  termen  de  2 săptămâni de la afişarea 

condiţiilor de bursă. Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte. 
 
Art. 76 Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la I.S.J. în 

termen de 2 săptămâni. Cererile nedepuse în termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi 

luate în considerare de Comisia de burse. 
 
Art. 77 Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare/Comitet părinţi, criteriile şi modalităţile  vor  

fi  stabilite  de  organismul  care  acordă  premierea,  la  recomandarea Consiliului de administraţie. 

(1)Se acorda premii la recomandarea cadrelor didactice, a Consiliului profesoral. (2)Pentru medii 

egale se acordă acelaşi premiu. 

              2.7. Consiliul elevilor – Regulamentul Consiliului elevilor 

Art. 78 a) Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 2 săptămâni 

de şcoală. Fiecare clasă desemnează 1 reprezentant. Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea 

biroului sau direcţiunii şcolii. 

b)   Consiliul   elevilor   este   condus   de   un   birou,   format   din   preşedinte,   1-2 

vicepreşedinţi, secretar, membri. Preşedintele sau alt membru al biroului este membru al Consiliului 

de administraţie al şcolii. 

c) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea: 

- activităţii didactice; 

- activităţilor extracurriculare; 

- disciplinei şi frecvenţei; 

- relaţiilor elev – profesor, elev – elev; 

- relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ; 

- integrării socio – profesionale 

- activităţilor din timpul liber 

Problemele   şi   măsurile   propuse   vor   fi   aduse   la   cunoştinţa   Consiliului   de 

administraţie al şcolii care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de 

Consiliul elevilor celor interesaţi. 

Dacă preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de administraţie 

problemele şi măsurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar. 

d) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a 

unui grafic de întruniri. Aceste documente vor fi transmise (copie xerox) Consiliului de administraţie al 

şcolii. Prin hotărârea Consiliului de administraţie, activitatea va fi coordonată de consilierul educativ al 

şcolii. La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la 



 

 

consilierul educativ. 
 

Art. 79 Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului şi Art. 10 şi 30 din Statutul Elevului. 

Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă: 

- componenţa grupului (nume, prenume, clasa); 

- conducătorul activităţii; 

- data desfăşurării; 

- locul desfăşurării acţiunii; 

- garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor; 

- angajamentul de a respecta prevederile Art. 10 din Statutul Elevului. 

Cererea  va  fi  avizată  de  preşedintele  Consiliului  elevilor  care  va  desemna  un membru al 

său să răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat, acesta având 

obligaţia de a o prezenta conducerii şcolii pentru aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare. 

 

 

Art. 80 ÎNDATORIRILE/OBLIGATIILE ELEVILOR  

 
Conform Statutului Elevului 

Art.14 
Elevii au urmatoarele îndatoriri: 
a)  de a frecventa  toate  cursurile,  de a se pregati  la fiecare  disciplina  de studiu,  de a dobândi 
compețentele; 

b)  de a respecta regulamentele și deciziile unitatii de învatamant preuniversitar; 
c)  de  a  avea un  comportament  civilizat de  a  se  prezenta   la  școala  într-o   tinuta 

vestimentară decenta și adecvata,  sa poarte elemente de identificare în conformitate cu legislatia în 

vigoare si cu regulamentele și deciziile unitatii  de lnvatamant preuniversitar. Tinuta vestimentara 

sau  lipsa elementelor  de identificare  nu  poate reprezenta  un motiv pentru refuzarea accesului in 

perimetrul școlii. 
d)  de  a  respecta  drepturile de  autor  și de  a  recunoaște  apartenența   informațiilor 

prezentate în lucrarile elaborate; 

e)  de a elabora  și susține lucrari  la nivel de disciplinar și lucrari  de absolvire originale; 

f)  de a sesiza  autoritatile competente orice ilegalitati. In desfășurarea procesului  de învatamant și a 
activitatilor conexe acestuia, în conditiile legii; 

g)  de a sesiza reprezentantii unitatii  de lnvatamant cu privire la orice situatie  care ar pune In pericol 

siguranta elevilor și a cadrelor didactice. 

h)  de  a  utiliza  în  mod  corespunzator, conform  destinatiei  stabilite,  toate  facilitatile 

școlare la care au acces; 

i) de a respecta curatenia, liniștea și ordinea In perimetrul școlar; 
j) de a pastra  integritatea și  buna functionare a bazei materiale  puse la dispozitia lor de 

catre institutiile de lnvatamant preuniversitar; 
k)  de  a  plati  contravaloarea  eventualelor   prejudicii   aduse  bazei  materiale   puse  la 

dispozitia  lor de catre  institutia de lnvatamant preuniversitar, In urma  constatarii culpei 

individuale; 
l)  de a avea asupra  lor carnetul  de elev, vizat la zi și  de a-1 prezenta  cadrelor didactice 

pentru  trecerea  notelor  obtinute In urma  evaluarilor  precum  și parintilor,  tutorilor sau 

sustinatorilor legali pentru luare la cunoștiinta în legatura cu situatia  școlara; 
m) de  a  utiliza  manualele  școlare primite  gratuit  și de a le restitui  In  stare  buna,  la 



 

 

sfarșitul anului școlar; 
n)  de a manifesta  lntelegere,  toleranta și respect  fata de lntreaga  comunitate şcolara: 

elevi personalul unitatii de lnvatamant; 
o)  de a cunoște/ respecta  prevederile  Statutului Elevului și ale Regulamentului de 

organizare functionare a unitatii  de lnvatamant, In functie de nivelul de întelegere, de 

particularitatile de varsta și individuale ale acestora. 

      o). de a cunoaște și de a respecta, în functie de nivelul de lntelegere ș i  de particularitatile de varsta 

individuale ale acestora, normele  de securitate,  sanatate In  munca, normele de prevenire de 

stingere  a incendiilor,  normele de protectie civila, precum 
a normele de protectie a mediului. 

r)   de a anunta,  In caz de lmbolnavire, profesorul  diriginte,  direct sau  prin intermediul parintilor, 

tutorilor  sau sustinatorilor legali, de a se prezenta la cabinetul  medical și, în functie de 

recomandarile medicului, mai ales In cazul unei afectiuni contagioase, sa nu puna In pericol sanatatea 

colegilor sau a personalului din unitate. 

Interdicții 

Art.15 
Elevilor le este interzis: 

a) sa distruga, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

elev și orice alte documente  din  aceeași  categorie sau  sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii 

de învațământ; 

b)  sa introduca și sa difuzeze, în unitatea de învatamant  preuniversitar, materiale care, prin continutullor, 

atenteaza la independenta, suveranitatea, unitatea și integritatea natională a țării, care cultiva violenta, 

intoleranta sau care lezeaza imaginea publica a unei persoane; 

c)  sa blocheze caile de acces în spațiile de lnvatamant; 

d)  sa  detina  sau sa consume, droguri,  bauturi  alcoolice sau  alte substante  interzise, țigari, substanțe 

etnobotanice, să participe la jocuri de noroc; 
e)  sa introduca sau sa faca uz în perimetrul unitatii de învatamant de orice tipuri de arme sau  alte 
produse  pirotehnice,  precum  munitie,  petarde,  pocnitori sau  altele asemenea, spray-uri lacrimogene, 
paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea 
lor, pot afecta integritatea  fizica și psihica a elevilor și a personalului  unitatii  de învatamant. Elevii 
nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte 
persoane din unitatea de lnvatamant, în conformitate cu prevederile legale; 

f)  sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unitatilor de învatamant; 

g) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin exceptie  

de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu 

acordul cadrului didactic, în situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situatii de urgenta; 
h) sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta; 

i)  sa aiba comportamente  jignitoare, indecente,  de intimidare,  de discriminare,  și  sa 
manifeste violenta un limbaj, un comportament fata de colegi și fata de personalul unitatii de 
învatamant; 

j) sa provoace, sa instige și sa participe la acte de violenta în unitatea de învatamant și în afara ei; 
k) sa paraseasca perimetrul unitatii de lnvatamant în timpul programului școlar  cu exceptia elevilor majori 

și a situatiilor  prevazute de regulamentul de organizare și functionare al unitatii de învatamant; 

I)sa utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; 

m) sa invite, faciliteze intrarea în școala a persoanelor straine, fara acordul  conducerii școlii şi al 

dirigintilor. 

 

 

 



 

 

SANCTIONAREA ELEVILOR 
 

Sanctionarea elevilor 

Art.16 

(1) Elevii din sistemul de învatamant  de stat, particular și confesional autorizat acreditat, care  savarșesc 

fapte prin care se î ncalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele  școlare, vor fi  

sanctionati  în functie  de  gravitatea  acestora  conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru  a putea fi sancționati, faptele trebuie sa se petreaca în perimetrul unitatii de învatamant  

sau în cadrul activitatilor extrașcolare. Pentru  faptele petrecute  în afara perimetrului  unitatii de 

învatamant  sau în afara activitatilor extrașcolare organizate de unitatea de învatamant, elevii raspund 

conform legislatiei în vigoare. 
(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii. 

(4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observatie individuala; 

b) mustrare scrisa; 

     c)retragerea  temporara  sau  definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 
profesionale; 

d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeași unitate de învatamant; 
e) preavizul de exmatriculare; 

 f..exmatriculare. 

(5) Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, în scris, atat elevilor cat și parintilor, tutorilor sau 
sustinatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz. 

(6) Sanctionarea  elevilor sub forma mustrarii  în fata colectivului clasei este interzisa în orice context. 

(7) Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale în vigoare. Sanctiunile 

prevazute la punctual 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învatamantul primar. 
(9) Sanctiunile prevazute la punctul4, lit. e-f, nu se pot aplica în învatamantul obligatoriu. 
 
Sanctiuni 

Art.17 
(1) Elevii nu pot fi supuși unor sanctiuni colective. 
(2) Observatia individuala consta în atentionarea elevului cu privire la încalcarea regulamentelor în 
vigoare, ori a normelor de comportament  acceptate. Aceasta trebuie însotita de consilierea  acestuia,  
care  sa  urmareasca  remedierea  comportamentului. 

Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, învatatorul și profesorul sau de către directorul 

unitatii de învatamant. 
 
Art.18 

(1) Mustrarea scrisa consta în atentionarea elevului, în scris, de catre profesorul pentru învatamantul 

primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea. 

(2) Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sanctiune, spre validare. Sancțiunea se consemneaza în registrul de procese -verbale al 

consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre învatatorul 

profesorul pentru învatamantul primar sau profesorul diriginte, la sfarșitul semestrului. 
(3) Documentul continand mustrarea scrisa va fi înmânat elevului sau parintelui tutorelui sustinatorului 

legal, pentru elevii minori, personal sau, în situatia în care acest lucru nu este posibil, prin poșta, cu 
confirmare de primire. 

(4) Sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului. 
 

Cs) Sanctiunea poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respective de diminuarea calificativului, în 

învatamantul primar. 
 



 

 

Art.19 
(1) Retragerea  temporara sau definitiva a bursei se aplica de catre director,  la propunerea 
consiliului clasei, aprobata  prin hotararea consiliului profesoral. 

(2) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare, respective de diminuarea calificativului, în 
invatamantul primar, aprobata  de consiliul profesoral al unitatii  de invatamant. 
 
Art. 20 

(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, in aceeași unitate de invatamant, se consemneaza într-un 
document care se înmaneaza de catre invatator/institutorfprofesorul pentru invatamantul primar, 
profesorul diriginte, director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului 
minor,  elevului, daca acesta a implinit 18 ani. 

(2) Sancțiunea se consemneaza in catalogul clasei în registrul matricol. 

(3) Sancțunea, insotita  de scaderea  notei la purtare,  se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea 
consiliului clasei. 
 
Art. 21 

(1) Preavizul de exmatriculare se intocmește de catre profesorul  diriginte, pentru  elevii care absenteaza  

nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura  

disciplina, cumulate  pe un an școlar, se semneaza  de catre acesta și de de director. Acesta se 

înmaneaza elevului și sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 
(2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor în catalogul clasei și se 

mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfașit de semestru  sau de an școlar. 
(3) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 
Art. 22 

(1) Exmatricularea consta in eliminarea  elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta 

a fost inscris, pana la sfarșitul anului școlar. 
(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reinscriere, in  anul școlar urmator, în  aceeași unitate  de invatamant și in 

același an de studiu; 
b) exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeași unitate de învatamant; 

c) exmatriculare din toate  unitatile  de invatamant, fara  drept  de reinscriere,  pentru  o perioada de 

timp; 
(3) Elevii exmatriculati  din  unitatile de invatamant – liceal,  postliceal  - din sistemul  de aparare, 
ordine publica, pentru motive imputabile, se pot transfera, in anul școlar urmator, intr-o alta unitate 
de invatamant, cu respectarea prevederilor  prezentului act normativ, a regulamentului de organizare 
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar a regulamentelor specifice. 

 
Art. 23 
(1)   Exmatricularea cu  drept  de  reinscriere  in  anul  şcolar urmator in  aceeaşi  unitate  de invatamant şi 
in același an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului :din invatamantul postliceal, pentru  
abateri  grave, prevazute  de prezentul  act normativ   sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
unitatii  de invatamant, sau apreciate ca 

atare de catre consiliul profesoral al unitatii  de invatamant. (2) Sanctiunea se aplidi §i pentru  un numar  

de eel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor 

la o singura disciplina de studiujmodul, cumulate pe un an și școlar. 

(3) Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, 

a fost aplicata sancpunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, 

in registrul de evidenta a elevilor și in registrul matrical. 



 

 

(5) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului și sub semnatura, 
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

(6) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 

Art. 24 
(1) Exmatricularea  rara drept de reinscriere in  aceeași  unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul 
superior  al liceului și din învatamantul  postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 
catre consiliul profesoral. 
(2) Sancțunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
(3) Sancțunea  se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in 
registrul de evidenta a elevilor in registrul matrical. 

(4) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului și sub semnatura, 

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal 

Art. 25 
(1) Exmatricularea  din  toate  unitatile  de invatamant,  rara drept  de reinscriere  pentru  o perioada de 3-5 
ani, se aplica elevilor din ciclul superior alliceului și din invatamantul postliceal,  pentru abateri deosebit  
de  grave,  apreciate ca atare de catre consiliul 

profesoral. 
(2) Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale și cercetarii știintifice, prin care se 
stabilește și durata pentru care se aplica aceasta sancțiune. In acest sens, directorul unitatii de invatamant 
transmite MEN., știintifice  propunerea   motivata a consiliului  profesoral privind  aplicarea acestei 
sanctiuni, împreuna  cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile 

deosebit de grave savarșite de elevul propus spre sanctionare. 
(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei și in 

registrul matricol.  Sanctiunea se comunica de catre ME, in scris elevului și sub semnatura, parintelui, 
tutorelui sau sustinatorului legal. 
 
Anularea sancţiunii 

Art.26 
(1) Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reintruneşte. Daca 
elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolul16,alin. 

(4), lit. a-e)  da dovada de un comportament  rara abateri   pe o perioada de cel putin 8 saptamani  de 

școala, pana  la incheierea  semestrului  sau  a anului școlar, prevederea privind scaderea notei la purtare, 

asociata sanctiunii, poate fi anulata. 
(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea 
care a aplicat sanctiunea. 
 
Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 27 
(1) Pentru toti elevii din invatamantul  preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 20% absente nejustificate din numarul de ore pe 
semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. 
 

(2) Art. 27 pct 2 conține o modificare începând cu data de 17.01.2022 și vizează numărul de 

absențe pe semestru din totalul orelor de studiu sau 10 % din numărul de ore la o disciplină;se 

respectă astfel cerințele obținerii burselor de care elevii pot beneficia. 

 

 

 



 

 

Pagube patrimoniale 

Art. 28 
(1) Elevii care se fac responsabili  de  deteriorarea  sau  sustragerea  bunurilor  unitatii  de invatamant  sunt  

obligati sa acopere, in conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 
ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa  restituie  bunurile  sau  sa  suporte  toate  
cheltuielile  pentru  inlocuirea  bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) In cazul distrugerii sau deteriorarii  manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc 
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studio ș i   tipului de 
manual deteriorat.  In caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot 
fi sanctionati  cu scaderea notei la purtare  pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor :;;colare. 
 

Contestarea 

Art. 29 
(1) Contestarea sanctiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevazute la art. 16 se adreseaza, de catre elev 
sau, dupa caz, de catre parintelejtutorelefsustinatorul legal al elevului, Consiliului de Administratie al 
unitatii de invatamant preuniversitar, in termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii. 

(2) Contestatia  se  solutioneaza in termen de 30 de zile de  la  depunerea  acesteia  la secretariatul  unitatii  

de invatamant. HotariI Consiliului de Administratie nu este definitiva și poate fi atacata ulterior la 

instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de invatamant, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate  unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la ME in termen de 5 

zile lucratoare de la comunicarea sanctiun 

 

Art 81 

Conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal -  ORDIN  

Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 

Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii: 

a) informează preşcolarii/elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii 

didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le 

au; 

b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de 

resurse umane; 

c) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi 

preşcolarii/elevii din 

unitatea de învăţământ; 

d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii 

la internet pentru preşcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet; 

f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, 

dispozitive conectate la 

internet preşcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace; 

g) stabileşte împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele gratuite, aplicaţiile şi 

resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate; 

h) sprijină cadrele didactice şi preşcolarii/elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la 



 

 

platformele şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ; 

i) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv 

pentru preşcolarii/elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale (CES); 

j) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. 

 

Profesorii diriginţi/Profesorii pentru învăţământ primar/Învăţătoarele 
 

a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 

privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au; 

b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării 

continuităţii participării 

preşcolari/elevilor la activitatea de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care se 

recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată; 

d) transmit preşcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la 

nivelul unităţii de 

învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului; 

e) oferă consiliere preşcolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activităţile 

didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului; 

f) menţin comunicarea cu părinţii preşcolarilor/elevilor; 

g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii 

didactice în care sunt implicaţi preşcolarii/elevii grupei/clasei. 

 

Cadrele didactice au următoarele atribuţii: 

a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor 

privind învăţarea prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului; 

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 

platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 

c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, pentru înregistrarea progresului preşcolarilor/elevilor; 

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare 

astfel încât să se 

respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

 

Elevii au următoarele responsabilităţi: 

a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ, 

conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii diriginţi/profesorii 

pentru învăţământ primar/învăţătoare/profesorii pentru învăţământul preşcolar/educatoare; 



 

 

b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în 

vederea 

valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului; 

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure 

un climat propice mediului de învăţare; 

d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin intermediul 

tehnologiei şi al 

internetului; 

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecţia 

datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale art. 4 

alin. (4) din prezenta 

metodologie; 

f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz 

contrar, elevul 

este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate; 

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs. 

h) în timpul orelor de curs elevii au obligația să pornească camera dispozitivului electronic (telefon, 

laptop, tableta) pentru a oferi profesorului posibilitatea de a se asigura că elevul se află într-un 

mediu sigur și propice desfășurării procesului instructiv-educativ.  

 

 

 

Părinţii au următoarele atribuţii: 

a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv 

pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea 

progresului înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la 

propria formare; 

b) menţin comunicarea cu profesorul diriginte/învăţătorul şi celelalte cadre didactice; 

c) sprijină preşcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele 

stabilite; 

d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învăţământ primar/învăţătoarei/profesorului pentru 

învăţământul preşcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

Art. 82 Părinții 

 
La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2-4 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura 

Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de 

părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele 

comitetului de părinţi pe clasă, casier, un membru. 

 Adunările generale ale părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două 

săptămâni ale semestrului). 

 Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau 

dirigintelui. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte semestrial, în prima lună a semestrului sau de câte ori este 

cazul. 



 

 

Consiliul reprezentativ al părinţilor alege, conform ROFUIP, un  reprezentant în  Consiliul de administrație 

și un reprezentant în Comisia de Asigurare a Calității. de la  Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm.Vâlcea. 

Asociaţia de părinţi are obligația să colaboreze cu conducerea unității de învățământ și să prezinte 

semestrial un raport al activității acesteia. 

Comitetele de părinţi şi Asociaţia Părinţilor au următoarele atribuţii: 

- sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;  

- sprijină diriginţii în activitatea instructiv-educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea 

socio-profesională a elevilor;  

- conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice;  

- sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare;  

- au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în colegiu;  

- atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de 

modernizare a bazei materiale din liceu;  

- pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute în oferta scolii dacă sunt în concordanta cu 

Proiectul de Dezvoltare Instituţionala al școlii şi cu cererile „pieţei” până în luna martie a fiecărui an;  

- părinții sunt obligați să respecte ROFUIP, inclusiv prevederile Titlului IX, capitolul I și II.  

Accesul părinților în incinta LICEULUI DE ARTE "VICTOR GIULEANU", Rm. Valcea, se va realiza în 

conformitate cu prevederile ROFUIP. Părinţii nu au dreptul să intre în incinta liceului în scopul agresării 

elevilor. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, părinţii au acces numai în sectorul secretariat. În 

celelalte zone părinţii au acces numai la cererea profesorului diriginte/ profesorului pentru învăţământul 

primar sau conducerii liceului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexe  

 

Anexa 1. ACORD PĂRINTE/ TUTORE LEGAL 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 LICEUL DE ARTE "VICTOR GIULEANU", Rm. Vâlcea, instituţie cu statut juridic, cu sediul 

în Rm. Vâlcea, Str. Henri Coandă, nr. 23, Rm. Vâlcea, în calitate de furnizor de educație, reprezentat legal 

prin prof. Keresztely Annemarie, în calitate de director, având în vedere prevederile din LEGEA nr. 190 

din 18 iulie 2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce 

la cunoştinţă beneficiarului direct și indirect al educației următoarele: 

a.Datele folosite: 

-Nume și prenume; 

-Data și locul nașterii; 

-CNP; 

-Școala absolvită și media de admitere; 

-Date de contact ale părinților/tutorilor legali (adresă de domiciliu și de corespondență, telefon, e-mail): 

-Religia și etnie (în vederea exprimării opțiunii privind studiul disciplinei Religie) 

-Starea financiară a părinților ( în vederea solicitării burselor, de merit, sociale și premii) 

-Rezultate școlare la sfârșit de an de studiu, ciclu de învățământ, examene, concursuri 

-Imaginea (poze, filmări - evenimente şcolar) 

-Starea de sănătate (cabinet medical) 

b.Scopul utilizării datelor: 

-Întocmirea documentelor școlare (contract educațional, fișă înscriere elev, cataloge, carnete elev); 

-Eliberarea unor documente solicitate de elev, părinți (adeverințe de elev, adeverințe de studii); 

-Comunicarea în scris cu părinții, telefonic, electronic între școală și părinți; 

-Întocmirea situațiilor școlare de final de an și final de liceu; 

-Situații diverse solicitate de terți, în interesul elevilor (primărie, inspectorat școlar, ministerul educației); 

-Promovarea imaginii școlii; 

-Siguranța elevilor pe timpul derulării cursurilor, activităţilor extraşcolare. 

Director, 

Prof. Keresztely Annemarie 

Declarație de consimțământ 

 Subsemnatul..................................................., în calitate de părinte/ tutore legal al elevului, 

elevei.........................., înscris în clasa ........, la Liceul de Arte Victor Giuleanu, Rm Vâlcea declar că am 

citit "Informarea" privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor de către școală și îmi exprim 

acordul/ dezacordul privind folosirea acestora. 

 

Dată:                                                                            Semnătură 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Anexa 2.     LICEUL DE ARTE "VICTOR GIULEANU" 
 
 

 

GHID

UL 
 

PĂRINȚILOR 
 

În contextul situa 

I 
 
 

LICEUL DE ARTE "VICTOR GIULEANU" 

RÂMNICU VÂLCEA 
 
 
 
 
 

 

M E R G I L A Ș C O A L Ă ÎN S I GU R A N Ț Ă 
 
 
 
 
 

REG U L I  Ș I CO M P O RTA M E N T E 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2



 

 

S f a t u r i ut i l e p e n t r u    p ă r i n ț i : 
 
 
 

·  Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei 

din jur împotriva infecției cu noul coronavirus; 
·  Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va 

fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm 
răspândirea infecției; 

· Acordați importanță stării mentale a copilului și discutați cu el despre 
orice modificări ale stării lui emoționale; 

·  Învățați copilul regulile de igienă (spălatul pe mâini, purtarea corectă a 
măștii — pe nas, gură și bărbie — dar și importanța acestor lucruri); 

·  Sfătuiți copilul să nu consume în comun mâncarea și băuturile și să nu 
schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la 
schimbul de telefoane, instrumente de scris etc); 

·  Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului 
(telefon, computer, mouse etc); 

·  Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

· În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, 
dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de 
familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală; 

·  În  cazul  în  care  copilul  se  îmbolnăvește în  timpul  programului  (la 

școală), luați-l acasă și contactați telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgență, după caz. 
 

 

Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor 

însoți copiii în instituție, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există 
aprobarea conducerii. 

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace 

electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a 

inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
 

 

Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin 

măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a 

copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/ 

elevului la cursuri. 



  

 

Părinții vor evalua starea generală a copilului, vor măsura temperatura, vor 

constata prezența/absența tusei, pierderea gustului, mirosului, dificultăți de 

respirație, vărsături, diaree. 
 

 

Copiii cu temperatura peste 37,3 grade Celsius și/sau cu simptomele 

enumerate mai sus NU vor și aduși la școală, ci vor contacta medicul de familie. 
 

 

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența 

elevului în următoarele situații: 
· Elevul  prezintă  simptome  specifice  infectării cu  virusul  SARS- CoV-2; 
· Elevul a fost diagnosticat cu noul coronavirus; 
· Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS- 

CoV-2 și se află în carantină. 
 

 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
· Când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 

· Dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului 

respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 
· Cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, 

nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit). 
 

 

Este important ca părinții să conștientizeze cât de importantă este izolarea la 

domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu semne de boală infecțio-

contagioasă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa 3  
GHIDUL ELEVULUI 

În contextul situației epidemiologice cu COVID-19 
 
 
 

 

 

LICEUL DE ARTE  ”VICTOR GIULEANU” 

RÂMNICU VÂLCEA 
 

 
 
 

MERGI LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ 
 

 
 

REGULI ȘI COMPORTAMENTE 
 

Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 
Anexa 4  

Declarație 

 

În condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ, 

Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, 



  

 

În conformitate cu  dispoziţiile din: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 272 (3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul 

celui  care o conduce. 

(4) Multiplicarea, sub orice formă , a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către 

alte persoana este permisă  numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

- Metodologia-cadru pr ivind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

aprobată prin Ordinul Nr. 5545/2020,  art. 6. 

 

            Subsemnatul   ...................................... ........................, părinte/tutore   legal  al  
copilului/elevului  ........................................................ ..........., înmatriculat  în  clasa 
............ .................... ..........mă oblig: 

-să nu înregistre z prin niciun procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub 

nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce/rea lizează activitatea respectivă; 

- să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităţilor didactice sau multiplicarea 
înregistrărilor  acestora, în absenţa  acordului cadrului didactic care conduce/realizează 
activitatea  

- respectivă . 
 

 
Declar, susţin şi semnez că am luat cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de prevederile 
art . 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații. 

 

 

Părlnte/Tutore legal,                                                                                   Data: 

 

 

Elev, 
 

 

 

Anexa 5 Plan de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei COVID-19 

Reguli respectate la Specializarea muzică 

Profesorul trebuie sa aerisească cabinetul în fiecare pauză  

▪ Profesorul trebuie sa dezinfecteze suprafețele din cabinet cu produse biocide virucide avizate: biroul, pupitrul, etc.  

▪ Elevii și profesorii trebuie să își spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun sau să folosească antiseptic pe bază 

de alcool.  

▪ Pe cât este posibil, profesorul va purta vizieră și mască  

▪ Să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare și eliminare a măștilor. Vor fi prevăzute coșuri de gunoi 

speciale pentru măștile utilizate.  

▪ Să mențină o distanță de cel puțin 2 metri față de orice persoană.  

▪ Să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flexat sau să-și acopere nasul și gura în timpul tusei 

și strănutului cu un șervețel de unică folosință, urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a 

mâinilor cu apă și săpun.  

▪ Părinții/aparținătorii nu vor însoți copiii în interiorul școlii și clasei.  

▪ Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice. 

 

Reguli respectate la specializarea Arte plastice și desen 

 



  

 

Plan de curățenie şi dezinfecție a sălilor de atelier: 

- colectarea deșeurilor se realizează în saci de plastic şi se evacuează în locurile special amenajate din incinta școlii (în 

fiecare pauză); 

- aerisirea sălilor de atelier și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent de elevi: clanțe, mânere ferestre, întrerupătoare 

(în fiecare pauză); 

- în sala de atelier, la finalul cursurilor unei grupe de elevi din ziua respectivă se dezinfectează suprafețele de lucru: 

planșete, mese, scaune, șevalete; 

La sfârșitul programului de lucru; 

- măturarea, spălarea și dezinfecția pardoselii; 

- dezinfectarea dulapurilor, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, a cuierelor pentru haine; 

Propuneri pentru desfășurarea activității în cadrul orelor de atelier, în perioada pandemiei COVID-19, 

scenariul 2: 

- este obligatorie purtarea permanentă și corectă a măștii de protecție atât pentru elevi, cât și pentru întreg personalul 

unității de învățământ (masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă), pe durata 

desfășurării orelor în sala de atelier;  

- este obligatorie igiena mâinilor – foarte frecventă (se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectat pe 

bază de alcool); 

- se vor afișa la loc vizibil în sala de atelier regulile și măsurile de prevenție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-

2; 

- se va dispune mobilierul (șevalete, planșete, mese de lucru), în așa fel încât să fie respectată distanțarea fizică (marcaje 

pe podea); 

- se va stabili modul de ocupare a sălii de atelierîn funcție de numărul de elevi prezenți, elevii nu vor sta față în față; 

- se va respecta distanța de cel puțin 1 metru între elevi și, respectiv, cadru didactic; 

- elevii vor ocupa în mod constant aceleași locuri la șevalet sau la masa de lucru și nu le vor schimba între ei pe toată 

perioada cursurilor; 

- vor fi limitate deplasările în sala de atelier; este interzis schimbul de obiecte personale,  materiale și instrumente de 

lucru; 

- cadrul didactic va realiza corectura individuală a fiecărei lucrări, cu instrumentele de lucru proprii; 

- în cadrul orelor de modelaj, studiul corpului uman și al figurii umane în volum, elevii își vor achiziționa lut pe care îl 

vor depozita în sala de atelier, în cutii de plastic etichetate cu numele și prenumele fiecăruia; 

- cadrul didactic va gestiona deplasarea elevilor spre și dinspre toaletă (plecarea și întoarcerea în sala de atelier); se va 

insista pe rigoarea igienei elevilor, spălarea pe mâini înainte și după ce merg la toaletă; 

- elevii vor fi supravegheați permanent pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, astfel încât să nu existe 

apropiere între elevii din grupe diferite sau elevi  dinafara sălilor de atelier; 

- se vor asigura condițiile necesare cadrelor didactice pentru activitatea online din spațiul de creație; 

 

 



  

 

Anexa 6 

Generalități 

- Festivitatea deschiderii noului an școlar este organizată pe nivele de studiu și în funcție de programul de dimineața 

sau după-amiază, părinții și elevii nu se vor strânge în curtea școlii pe 13 septembrie 2021. 

- Părinții/tutorii legali ai copiilor nu au acces în curtea școlii sau în incinta acesteia. Însoțitorii adulți care vor conduce 

elevii se vor opri la poarta școlii. De aici, copiii preșcolari vor fi preluați de personalul școlii, elevii de la ciclul 

primar și gimnazial se vor deplasa singuri în sălile de clase, coordonați de profesorul de serviciu pe școală. 

- Părinții care descoperă simptome de gripă sau răceală la copii (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a 

mirosului), nu îi mai trimit la școală până acestea nu dispar și vor informa învățătorul sau dirigintele despre motivul 

absenței copilului lor. 

- Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în sala 1, corpul B și vor fi chemați părinții să îi 

ia acasă. 

- Toți elevii au obligația de a purta măști medicale de protecție în incinta școlii, precum și în curtea școlii. Preșcolarii 

nu au această obligație, vor purta mască dacă părintele și învățătorul vor cădea de comun acord. 

- La intrarea în școală toată lumea își dezinfectează mâinile. 

- La fiecare intrare în sala de clasă, elevii și personalul școlii își va dezinfecta mâinile. 

- Fiecare elev va avea recipient personalizat de apă și nu va bea decât din acesta. 

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală 

(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 

- Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici nu vor intra în alte săli de clasă (la frați, vecini, prieteni etc.) 

- Între schimburi se va dezinfecta întotdeauna, respectându-se normele de igenă în perioadă de pandemie. 

-Elevii care au problemă de sănătate pot opta pentru învățământul online, școala fiind obligată să asigure tehnologia 

necesară desfășurării predării de acest tip. 

-Dacă un elev este diagnosticat cu virusul COVID, întreaga clasă va intra online cu posibiltatea reluării cursurilor din a 

8 a zi daca părintele solicită testarea și semnează cererea de consimțămînt a testării de către cabinetul școlii. Elevii care 

nu doresc testarea pot urma sistemul de învățare online și vor relua orele în sistem fizic din a 14 a zi. În momentul 

întoarcerii la școală elevii prezintă adeverința de revenire în colectivitate. Toate aceste decizii sunt luate de membrii 

CA care informează continuu DSP și ISJ Vâlcea. 

  

 

 

 

 

 

 

Anexa 7 Organizare program 

Conform deciziei CA din luna septembrie 2021 ora va avea o durată de 45 de minute, iar pauza de 10 minute. Programul 

de desfășurare a procesului instructive-educativ se realizează în două schimburi cu o pauză de jumătate de oră pentru 

igenizarea sălilor de clasă. 

 

 

 



  

 

Anexa 8 

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 

2011, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, Regulamentului de Intern de 

Organizare şi Funcţionare a Liceului de Arte „Victor Giuleanu” , ale Legii nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, se încheie prezentul 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

I. Părţile semnatare 

 

 1. Liceului de Arte „Victor Giuleanu” , cu sediul în Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin director, Keresztely Annemarie 

2.Beneficiarul indirect , dna/dl. …………………………..…………………………părinte/reprezentantul legal al elevului, 

cu domiciliul în ………………………………………………………………….,telefon............ 

3.Beneficiarul direct , ……………...........................................................………….elev  

II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea 

părţilor în educaţia elevilor. 

III. Drepturile  părţilor : drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord  sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în Regulamentul Intern al Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Rm. 

Valcea. 

IV. Obligaţiile  

1. Şcoala  se obligă  :  

a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale; 

b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de M.E.N. pentru nivelul de studiu liceal, 

filiera teoretică profilurile umanist şi real conform opţiunii elevului; 

c) să  asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, precum şi în 

deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de inspectoratul şcolar; 

d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde bunul mers al 

procesului de învăţământ; 

e) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/ reprezentanţii lor legali, într-un raport 

de egalitate; 

f) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a elevului 

respectand confidentialitatea datelor personale; 

g) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului; 

h) să proiecteze in cadrul comisiilor si catedrelor calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare; 

i) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului; 

j) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu interzicerea  oricărui 

tip de discriminare; 

k) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui / elevului; 

l) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate / aprobate de şcoală; 

m) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor referitoare la rele 

practici în şcoală; 

n) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor la alegere conform profilului şi specializării din cadrul 

examenului de bacalaureat şi a CDS în funcţie de solicitările beneficiarilor în acord cu resursele reale de care dispune, 

o) să recompenseze/ sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

p) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte părţi semnatare. 

2. Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă : 

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului a principiilor, valorilor şi normelor de conduită, susţinute 

de şcoala la care este înscris; 

b) să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar 

putea prejudicia prestigiul acesteia; 

c) să respecte prevederile regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Valcea;  

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului Intern al Liceului de Arte 

„Victor Giuleanu” Rm. Valcea şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program şi să 

asigure predarea la termenul stabilit în regulament a adeverinţelor medicale în vederea motivării absenţelor ; 

e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevului; 

f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar de a se lua măsuri cu privire la 

conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

g) să se prezinte la şcoală, cel puţin, o dată pe semestru, pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a copilului; 



  

 

h) să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durata şi locaţie) la domiciliu; 

i) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi reprezentanţii ei. 

   

3.  Beneficiarul direct - elevul se obligă : 

a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi; 

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din unitatea 

şcolară; 

c) să frecventeze, regulat, cursurile, conform programului orar şi să participe la activităţile de evidenţiere a identităţii 

şcolii; 

d) să respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

e) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare; 

f) să se implice direct şi să răspundă solicitărilor profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 

g) să păstreze, în bună stare, bunurile şcolii şi să folosească, cu grijă, manualele transmisibile,  puse la dispoziţie de către 

şcoală; 

h) să aibă o ţinută vestimentară/ personală  şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă; 

i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului/ părintelui / dirigintelui.   

 

V. Durata acordului : prezentul acord se încheie pe durata scolarizarii elevului la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Valcea.  

 

VI. Alte clauze :  

Orice neînţelegere dintre pãrţi se poate soluţiona pe cale amiabilã, în cadrul Consiliului Clasei, al Consiliului Profesoral sau al 

Consiliului de Administrate al Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Valcea; 
■ Pãrţile semnatare înţeleg cã nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbãri de atitudine ale celorlalte pãrţi; 
■ Nerespectarea doveditã a angajamentelor asumate de unitatea de învăţământ duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la o 
monitorizare strictã din partea ISJ Valcea; 
■ Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de învăţământ, 
rãspund disciplinar pentru încãlcarea normelor de comportare care dãuneazã interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei; 
■ Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului acord atrage dupã sine discutarea abaterilor sãvârşite de cãtre acesta în 
cadrul Consiliului Elevilor, al Consiliului Clasei şi al Consiliului Profesoral, urmatã de aplicarea sancţiunilor disciplinare 
corespunzãtoare, prevãzute în Regulamentul de Organizare şi Functionare a Unitatilor de Învatamant Preuniversitar şi în 
Regulamentului Intern al Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Valcea; 
■ Prezentul acord înceteazã de drept în urmãtoarele cazuri: 
a) în cazul în care pãrintele semnatar decade din drepturile pãrinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celalãlt pãrinte al 
elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 
b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 
c) în situaţia încetãrii activităţii unităţii de învăţământ; 
d) alte cazuri prevãzute de lege. 
  

Încheiat azi, ....................... 

 

Unitate şcolară,                                 Beneficiar indirect,                             Beneficiar direct,  

    Director/profesor diriginte,                       Părinte,                                                    Elev, 

 

 

 

 



  

 

Anexa 9 

 



  

 

Anexa 10 

MONITORUL OFICIAL AL ROMANlEI, PARTEA I, Nr. 942/1.X.2021 
 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  MINISTERUL SANATATII Nr. 

5.338 din 1 octombrie 2021  Nr. 1.082 din 1 octombrie 2021 

 

ORDIN 

pentru aprobarea  masurilor de organizare a activitatii 

in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamint in conditii de siguranta epidemiologica 

pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 

Vaziind Referatul de aprobare nr. 14.837 din 1.10.2021 al Ministerului Educajiei, 

vAziind Referatul de aprobare nr 1.082 din 1.10.2021 al Ministerului Sllnli!Ajii, 

aviind in vedere prevederile: 
-art. 94, art. 95, art. 114 :;;i ale art. 123 din Legea educajiei najionale nr. 1/2011, cu modificarile :;;i completarile ulterioare; 

-art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Tn domeniul sllnli!A\ii, republica!A, cu modificllrile liJi comple!Arile ulterioare; 

-art. 2 din Ordonanja de urgenjii a Guvemului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna funcjionare a 

sistemului de invlljiimiint liJi pentru modificarea liJi completarea Legii educatiei najionale nr. 1/2011, aproba!A cu modificllri prin 

Legea nr. 87/2011, cu modificarile ulterioare; 

- Ordinului ministrului educajiei liJi cerce!Arii nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare liJi 

funcjionare a unitajilor de invajiimiint preuniversitar, cu modificarile liJi completarile ulterioare; 

-Ho!Ararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenjii nr. 76 din 30.09.2021 privind stabilirea unor mllsuri necesar a 

fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19liJi pentru aprobarea majoriirii cantitiijilor stocurilor de urgenjii medicala cu produse, 

materiale :;;i echipamente sanitare necesare in procesul de vaccinare a populajiei impotriva virusului SARS-CoV-2, 

in temeiul prevederilor  art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea  liJi  funcjionarea 

Ministerului Educajiei, cu modificarile ulterioare, :;;i ale art. 7 alin. (4) din Hotariirea Guvemului nr. 144/2010 privind organizarea :;;i 

funcjionarea Ministerului Sllnli!Ajii, cu modificllrile liJi completllrile ulterioare, 
 

ministrul educatiei liJi ministrul silnli!Atii, interimar,emit prezentul ordin. 
 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementeaza procedura :;;i 
mllsurile  obligatorii  privind  prevenirea  liJi combaterea 
imbolnavirilor  cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica in 
unitajile  de  invajamant  preuniversitar/conexe/institujiile   de 
invlljllmiint, in  scopul asigurllrii  dreptului Ia invlljiiturll liJi a 
dreptului Ia sanatate pentru beneficiarii primari ai dreptului Ia 
invajatura,  studenji  liJi  personalul  din  sistemul najional  de 
invlljiimiint. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator :;;i 
pentru activitajile  educative, recreative, pentru consolidarea 
competentelor dobiindite de elevi sau de accelerare a invlljiirii, 
precum :;;i pentru activitajile de invajare remediala desfa:;;urate 
cu prezenja fizicll  in uni!Ajile de Tnvlljllmiint in cadrul 
programelor de tipul .li>coalll dupll :;;coalll". 

(3) Modalitatea de desfiiliJurare a activitajilor ce presupun 
prezenta fizicll a studentilor in instilu\iile de invlljiimiint superior 
se decide in conformitate cu principiul autonomiei universitare, 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

Art. 2.-(1) Scenariul de funcjionare al unitajii/institujiei de 
invlljiimiint pe parcursul anului liJCOiar/universitar se va actualize 
in funcjie  de cazurile  confirmate de imbolnllvire cu virusul 
SARS-CoV-2 intr-o clasii/grupii/unitate de invajiimiint/conexa. 

(2) lnspectoratele liJCOiare judejene/lnspectoratul :;!colar al 
Municipiului  Bucure:;;ti (ISJ/ISMB)  :;;i  direcjiile  de  sanatate 
publica/Direcjia de Sanatate Publica a Municipiului BucureliJti 
(DSP/DSPMB) avizeazll propunerea consiliului de administrajie 
al unitajii de invajiimiint preuniversitar/conexe :;;iinainteaza spre 
aprobare  comitetelor  judejene  pentru  situajii  de  urgenjii/ 
Comitetului Municipiului BucureliJti pentru Situajii de Urgenjii 
(CJSU/CMBSU) scenariul de funcjionare pentru fiecare unitate 
de invajiimiint. 

(3)  Propunerea  este  fundamentatll   pe  baza  cazurilor 
confirmate de imbolnavire  cu virusul SARS-CoV-2 intr-o 
clasll/grupll/unitate de invlljiimiint/conexll, precum liJi in funcjie 
de infrastructure :;;i resursele existente in fiecare unitate de 
invajiimiint. 

Art. 3.-(1) Consiliul de administrajie al unitajii de invajiimiint propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare :;;i 

desfiiliJurare a cursurilor in unitatea de invajiimiint, dupa cum urmeaza: 
 

Scenariul1 Participarea zilnica cu prezenjii fizica a 
tuturor antepreliJCOiarilor, preliJcolarilor  liJi 
elevilor in unitajile  de invajamant,  cu 
respectarea liJi aplicarea tuturor normelor 
de protecjie 

indiferent de rata de incidenja cumulata, cu respectarea tuturor 
normelor de prevenire a rllspiindirii infecjiilor cu SARS-CoV-2, piinllla 
suspendarea cursurilor cu prezenjii fizica, pe baza cazurilor confirmate 
in grupll/clasll/unitate de invlljiimiint/conexll 

Scenariul2 Participarea zilnicll in sistem online a 
elevilor 

cu aplicarea dispozi\iilor art. 6, in funcjie de cazurile confirmate de 
imbolnavire  cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa/grupii/unitate  de 
invlljiimiint/conexll, respectiv suspendarea  cursurilor  cu prezenjii 
fizica Ia nivelul grupei/clasei/unitajii de invajiimiint/conexe 

(2) in situajii justificate de infrastructura liJi resursele existente, unitajile de invajamant/unitajile conexe pot desfiiliJura 

activitiiji didactice in sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar :;;i in situajia in care nu se impune suspendarea cursurilor cu 

prezenjii fizicll in condi\iile art. 6. 



  

 

 

(3) Tnainte de data inceperii cursurilor  universitare, in functie  de situatia  epidemiologica, de particularitiitile locale, de 

infrastructura, de specificul programelor  de studiu ljli de resursele  umane ale fiecarei institu\ii de inva\ilm1lnt superior in parte, 

conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileljlte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare ljli desfaljlurare 

a activitii\ilor didactice, dupa cum unneaza: 
 

Scenariul1 Participarea fizica in institua de invatamant superior a tuturor studentilor/cursantilor Ia toate activitatile didactice, 
confonn programului de desfaJilurare a acestora, cu respectarea Jili aplicarea tuturor normelor de protectie, astfel 
incat sa fie asigurati! o suprafa\il de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar 

Scenariul2 Participare in sistem  mixt  - prezen\il fizica  ljli online,  in func\ie  de  specificul  programelor de  studiu,  de 
infrastructura  Jili de conditiile epidemiologice, conform procedurilor  proprii fiecarei universitiiti 

Scenariul3 Participarea tuturor studentilor/cursantilor Ia activitati didactice online 

 

(4)Activitatile de terapie pentru elevii cu cerinte educationale 

speciale  sunt permise  indiferent  de scenariul in care se afla 

unitatea de invatamant, inclusiv in cazul in care in localitate a 

fost instituitii masura carantinarii zonale. 

(5) Este permisa organizarea simularilor examenelor 

na\ionale, cu  prezenta  fizici!,  in unita\ile  de invatamant din 

localitil\ile in care nu este declarati! starea de carantina Ia nivelul 

localila\ii, cu condi\ia asiguri!rii stricte a normelor de prevenire a 

imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2,  respectiv  distan(are 

corectii,  igienizarea mainilor Jili purtarea obligatorie a maJillii. 

(6) Este permisa  organizarea activitatilor aferente 

concursului pentru ocuparea  funC\iilor de director/director 

adjunct in toate unitii\ile de invatamant, cu respectarea stricti! a 

nonnelor de protectie sanitari!. 

(7)  Personalul  didactic/nedidactic 1>i  personalul didactic 

auxiliar   implicat   Tn  procesul de  invajamant in  unitajile de 

inva\ilm1lnt special are obligatia sa poarte masca de protectie in 

pennanen\il in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta unitil\ii 

de invatamant ljli in timpul pauzelor, precum ljli in salile de clasa, 

cu  excep\ia  situa\iilor  in care  procesul specific  de 

predare/inva(are/recuperare impune un contact vizual complet, 

caz in care vor putea folosi viziere. 

(8) Este pennisa  desfaJilurarea orelor  de educatie  fizica in 

sali de sport/spatii interioare, fari! obligativitatea  purti!rii ma >tii 

de protectie, in condi\iile Tn care rata de incidenta cumulatii in 

ultimele  14  zile  a cazurilor din  localitate  este  mai mica  de 

2/1.000. La o rata de inciden\il mai mare de 2/1.000, orele de 

educatie  fizica se pot desfal'ura doar in spa\ii deschise, fara 

obligativitatea  purtarii   maljltii  de   protectie.   Prin  excep\ie, 

preJi colarii nu au obligajia  purti!rii maJillii de protectie in timpul 

orelor de educa\ie fizica. 

Art. 4. - (1)  Pentru  pregatirea unitatilor  de invatamanV 

conexe/institutiilor de invatamant, conducerile acestora  au in 

vedere unnatoarele  aspecte: 

a) organizarea 1>i  intretinerea spatiilor  astfel  inca! sa  se 

asigure  distantarea de minimum  1 metru. Tn situatia  Tn care 

aces! lucru  nu  se  poate  realiza,  se  va  asigura  distantarea 

maxima posibila, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului 

lj!COiar; 

b) stabilirea circuitelor functionale; 

c) organizarea  spajiilor de recreere; 

d) evaluarea necesarului de resurse umane; 

e) asigurarea materialelor de curatenie, igiena Jili dezinfeC\ie; 

f) asigurarea pennanentii a unui sloe de rezerva de materiale 

de protectie pentru elevi/studenti1>i personal. 

(2)   Tnainte  de   reluarea   cursurilor,   fiecare   unitate   de 

invatamant preuniversitar/conexa/institutie de  Tnvatamant 

stabileljlle spajiile care pot fi folosite in procesul de inva\ilm1lnt, 

precum  ljli spa\iul necesar  ce va fi utilizat  pentru izolarea 

temporara   a  cazurilor   suspecte   de  imbolnavire cu  virusul 

SARS-CoV-2, identificate de cadrul  medical  din  unitatea  de 

inva\ilm1lnt preuniversitar/conexi!/institujia de inva\ilm1lnt sau 

persoana desemnata de conducerea  unitii\ii/institutiei. 

Art. 5.-(1) PreJilcolarii/Eievii cu varstii mai mica de 12 ani, 

care fac parte dintr-o grupa de rise, respectiv cei diagnosticaji cu 

boli respiratorii cronice  severe, boli cardiovasculare, obezitate 

severa,  diabet  zaharat  tip  I,  boli  inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli  rare,  boli  ereditare   de  metabolism, 

dizabilitii\i, tratament imunosupresiv sau alte afectiuni cronice, 

cu avizul ljli recomandarile specifice ale medicului curant ljli cu 

acordul  scris  al parintilor,  pot  fi sculi\i  de  prezenta  fizica  in 

l'coala. 
(2) Elevii cu varsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o 

grupa de rise, respectiv sunt diagnosticaji cu afectiuni asociate 

cu imunodepresie moderati! sau severa (transplant, afeC\iuni 

oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare 

sau dobandite, aile tipuri de tratamente imunosupresoare), cu 

avizul ljli recomandarile specifice  ale  medicului curant  ljli cu 

acordul  scris  al parin\ilor,  pot  fi sculi\i  de  prezenta  fizici!  in 

\>COala, chiar daca sunt vaccinati cu schema completii. 

(3) PreJi colarii/Eievii care locuiesc impreuna cu o persoana 

diagnosticati! cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderati! 

sau  severa   (transplant,  afectiuni   oncologice in  tratament 

imunosupresor, imunodeficiente primare  sau dobandite,  aile 

tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiti de prezenta 

fizica in JiiCOala, chiar daca sunt vaccina\i cu schema completa, 

pe baza declarajiei  pe propria ri!spundere  a parinjilor. 

(4) Pentru prel'colarii/elevii mentionati Ia alin. (1), (2) 1>i (3), 

conducerile unitii\ilor de invatamant vor identifica, dupa caz, 

solutii pentru asigurarea procesului educational, inclusiv online. 

(5) Conducerile unitatilor  de invajamant au obligajia  sa se 

asigure  ca sunt  respectate  masurile  de protectie  1>i cele  de 

igiena  recomandate tuturor  elevilor,  iar  in  situatia 

preJilcolarilor/elevilor   mentionali  Ia  alin.  (1),   (2)  Jili   (3),  sa 

monitorizeze fiecare caz in parte. 

(6) Preljlcolarii/Eievii menjionaji Ia alin. (1), (2) ljli (3), precum 

1>i  parin\ii  acestora  pot  fi  consilia\i de  medicii  speciali >ti 1>i 

psihologii care ii au in ingrijire,in privinta masurilor suplimentare 

necesare. 

(7) Preljlcolarii/Eievii cu dizabilita\i,  care participa Ia cursuri 

cu prezenta fizica, in fune de specificul afectiunii, vor beneficia 

de adaptarea masurilor de preventie in mod adecvat dizabilitii\ii 

specifice. 

(8) Masurile  de protectie  pentru invatamantul special,  atat 

pentru profesori, cat 1>i pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor 

acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB. 

Art. 6. - (1) Suspendarea cursurilor cu prezen\il fizica in 

uniti!jile de inva\ilmlint  preuniversitar/conexe se dispune,  in 

condi\iile art.2 >i 3, pentru o perioada de 14 zile, Ia aparitia unui 

caz  confinnat de imbolnavire cu  virusul  SARS-CoV-2 intr-o 

grupa  de  invatamant antepre colar/pre colar  sau  clasa  de 

inva\ilmlint primar, gimnazial, liceal, profesionalljli postliceal. 



  

 

 

(2) La data suspendarii cursurilor pentru 50% din totalul 
grupelor/claselor, se suspenda activitatea cu prezenja fizica Ia 
nivelul intregii  unitaji  de invajiimant, pentru o perioada  de 
14 zile. Masura suspendarii Ia nivelul unitajii de invajiimant este 
dispusa prin hotararea CJSU/CMBSU, Ia propunerea conducerii 
unita\ii de invajiimant/institutiei conexe, cu avizuiiSJ/ISMBal 
DSP/DSPMB. 

(3) Tn situatia in care in aceea!ili sala cursurile sunt organizate 
in schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezenjii fizica 
pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire  cu 
virusul SARS-CoV-2. 

(4) Elevii din schimbul urmator continua cursurile cu prezenjii 
fizica dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa. 

(5) Cursurile pentru grupa/clasa suspendata se pot relua cu 
prezenjii fizica incepand cu a 8-a zi de Ia data confirmarii cazului 
pozitiv, pentru elevii care prezintii rezultatul certificat negativ al 
testului antigen rapid sau RT-PCR realizat in ultimele 24 de ore. 

(6) Elevii care nu prezinta rezultatul certificat negativ al unui 
test antigen rapid sau RT-PCR reiau cursurile cu prezenta fizica 
dupa 14 zile de Ia suspendarea acestora. 

(7) Prin excep\ie de Ia prevederile alin. (1), elevii claselor 
VII-XII/XIII, vaccina\i impotriva virusului SARS-CoV-2, pentru 
care  au !recut  eel pujin  10  zile  de Ia finalizarea  schemei 
complete de vaccinare, precumelevii care au fost confirmaji 
pozitiv pentru infecjia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de 
zile, dar pentru care au trecut mai mullde 14 zile de Ia data 
testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezenta fizica. 

(8) DSP/DSPMB va efectua  ancheta epidemiologica, va 
stabili contacjii  direc\i ai  cazurilor  confirmate  !iii  va decide 
impreuna cu conducerea unitajii de invajiimant daca se impune 
carantinarea  celor care nu fac parte din clasa Ia care s-au 
suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ 
auxiliar. 

(9)   La   apari\ia   cazurilor   de   imbolnavire    cu   virusul 
SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau 
nedidactice, acestea  au obliga\ia  de a anunta  conducerea 
unitajii   de   invajiimant   care   va   informa   DSP/DSPMB. 
DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care 
sun! contacjii direcji  ai acestorava  decide impreunii cu 
conducerea unitai de invajiimant daca se impune suspendarea 
activita\ilor  didactice Ia nivelul grupei/clasei sau unita\ii de 
invatamant, inainte  de indeplinirea  condi\iilor de Ia alin. (2). 

acestora !iii stabilite prin decizie a conducatorilor acestora !iii nu 
se supun dispozi\iilor prezentului ordin. 

(14)   Stagiile   de   pregiitire   practicii   pentru   elevii   din 
invajamantul   liceal   tehnologic,   postliceal,   profesional   !iii 
profesional dual se desta oara cu prezenta fizica a elevilor, cu 
respectarea procedurilor privind miisurile de protecjie instituite 
de catre entitajile organizatoare de stagii de pregatire practica !iii 
prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul 
epidemiologic, cu exceptia situatiei in care ordinele de 
carantinare, emise de autoritajile abilitate in perioada starii de 
alerta, interzic acest lucru. 

Art. 7.- (1) Reluarea cursurilor care presupun prezenta 
fizica pentru clasa suspendata temporar se dispune prin decizia 
conducerii unita\ii de invatamant preuniversitar/conexe, dupa 
consultareaavizul DSP/DSPMB. 

(2) Reluarea cursurilor care presupun prezenja fizica pentru 
unitatea/structura de invajiimant preuniversitar suspendata 
temporar se dispune prin hotiirarea CJSU/CMBSU, Ia 
propunerea  conducerii unitajii de invajamant preuniversitar/ 
conexe, cu avizuiiSJ/ISMBal DSP/DSPMB. 

(3) Reluarea activita\ii didactice ce presupune prezenja fizica 
a studenjilor, suspendata temporar, se dispune prin hotariirea 
senatului universitar, dupa consultareaavizul DSP/DSPMB. 

Art. 8.-(1) DSP/DSPMB are obligatia sii informeze unitatea 
de invajiimant/conexa despre existenja cazului confirmat pozitiv 
in riindul elevilor/personalului din unita\ile de invatamant, in 
vederea intreprinderii miisurilor necesare. Aceeai obligajie o 
au personalul unitajii de invajiimant, parinjii/aparjinatorii legali ai 
elevului confirmat pozitiv. 

(2) DSP/DSPMB are obligatia sii  informeze institutia  de 
invajamant superior despre fiecare caz confirmat pozitiv in 
randul studen\ilor/personalului din institutiile de invajiimant in 
vederea intreprinderii miisurilor necesare. Aceeai obligajie o 
au personalul!i!i studenjii confirmaji pozitiv. 

(3)   Nu   se   vor   prezenta   Ia  cursuri   Tn    unitatea   de 
inviijiimant/institujia de inviijiimant: 

a)  cei  confirmaji  cu  infecjie  cu  SARS-CoV-2,  aflaji in 
perioada de izolare Ia domiciliu; 

b) cei care sun! declarati contacti directi cu o persoanii 
infectata   cu   SARS-CoV-2 se   afla   in  carantina   Ia 
domiciliu/carantina institutionalizata; 

Masura suspendariiIa nivelul unitai de invajiimant este dispusa c) cei care au fost testatai teapta rezultatele sau locuiesc 

prin hotariirea CJSU/CMBSU, Ia propunerea conducerii unitajii 
de inviijiimant/institujiei conexe,  cu  avizul  ISJ/ISMB al 
DSP/DSPMB. 

(10) Tn situatiile prevazute Ia alin. (1H8), eleviilpre colarii 
care au cursurile suspendate cu prezenta fizica, procesul de 
invajiimant  continua in sistem online. 

(11) Decizia  de suspendare  a activita\ii didactice pentru 
unitajile/institujiile  de invajiimant superior  care  desfa!iloara 
activitate didacticii ce presupune prezenja fizica a studenjilor sa 
dispune  prin  hotiirare  a  senatului universitar, in raport  cu 
numarul de imbolnaviricu rezultatul anchetei epidemiologice 
realizate, cu  avizul direcjiei  de  sanatate  publica  judetene, 
respectiv a municipiului Bucure ti. 

(12) Criteriile de suspendare a cursurilor colare in 
unita\ile 

de invajiimant din prezentul ordin nu se aplicaunitajilor de 
inviijiimant preuniversitar din subordinea Ministerului Apiiriirii 
NationaleMinisteruluiAfacerilor Interne, care vor lua deciziile 
care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile 
acestora. 

(13) Activita\ile ce presupun prezenta fizica din 
unita\ile/institu\iile de invajiimant din subordinea Ministerului 
Apariirii Najionale, Ministerului Afacerilor InterneMinisterului 
Justijiei  vor  fi  gestionate  in  funcjie   de  analiza  situajiei 
epidemiologice realizate Ia nivelul direcjiilor medicale din cadrul 

cu o persoana care prezinta simptome, care a fost testata 
care a teapta rezultatele. 

(4)  Tn   situatiile   previizute   Ia  alin.  (3),  elevii/studentii/ 
personalul didactic pot continua activitatea didactica in sistem 
online, daca starea de sanatate le permite, sau vor fi scuti\i 
medicavl or recupera ulterior. 

Art. 9.  - Pentru  ducerea  Ia indeplinire  a  prevederilor 
prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical incadrat, 
autoritii\ile  publice locale/judetene in colaborare  cu 
DSP/DSPMB coordoneaza procesul de asigurare cu personal 
medical suplimentar, desemnat sa acorde asistenjii medicala 
pentru fiecare unitate de inviijiimant  preuniversitar/unitate 
conexatinstitujie de invajiimant. 

Art. 10. - (1) Ministerul Sanata\ii  prin  DSP/DSPMB 
Ministerul  Educajiei  prin  inspectoratele  colare judejene, 
conducerea unitajilor de invajamanUinstitujiei conexe/institujiei 
de invajiimant riispund de implementarea acjiunilormasurilor 
din prezentul ordin, in conformitate cu atribu\iile ce le revin. 

(2)  Tn  scopul protejarii  dreptului  Ia  sanatate,  Ministerul 
Sanata\ii   prin   DSP/DSPMB  Ministerul   Educatiei   prin 
inspectoratele colare, precum alte instilu\ii  abilitate  vor 
desfa ura  acjiuni  sistematica  de  control pentru  verificarea 
respectarii de catre unita\ile de invajiimant/unita\i conexe a 
normelor de prevenire a riispandirii infectiilor cu SARS-CoV-2. 



  

 

 

Art. 11. - Conducerile  unitajilor de invajamanVunitajilor 

conexe desemneaza un responsabil, dintre angajajii proprii, cu 

atribu\ii de coordonare a activita\ilor de prevenire a infecjiei cu 
SARS-CoV-2. Persoana desemnata va fi in permanenta 

legatura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentan\ii 

inspectoratelor colare judejene/al municipiului  Bucure ti, 

DSP/DSPMB, precum IIi ai autorita\ilor administratiei publice 

locale. 
Art. 12. -(1) Unitajile de invaji!mant preuniversitar/Unitajile 

conexe/lnstitujiile  de invajamiint au obligajia  sa organizeze 

activitatea astfel inciit sa se previna imbolnavirile  cu virusul 
SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin: 

a) asigurarea implementarii activitajilor de prevenire a 

infecjiei cu SARS-CoV-2; 
b) organizarea spajiilor pentru asigurarea distanji!rii fizice; 

c) organizarea accesuluiin unitatea/institujia de invatamiint; 
d) organizarea programului de invaji!mant; 

e) asigurarea masurilor igienico-sanitare Ia nivel individual; 

f) asigurarea masurilor igienico-sanitare Tn unitatea/institujia 

de invaji!mant; 
 

Ministrul educatiei, 

Sorin-Mihai Cimpeanu 

g)  instruirea  personalului,  comunicarea  permanenta  de 
informatii  catre  elevi/studenjiparinji  privind  masurile  de 
prevenire a infecjiei cu SARS-CoV-2; 

h) asigurarea masurilor specifice pentru elevi/studenti. cadre 
didactice IIi alt personal din unita\ile/institujiile de invatamant 
aflat in grupele de varsta cu rise 11i/sau avand afecjiuni cronice 
i/sau dizabilitaji. 

(2)  Masurile  prin  care  unitajile  de  invaji!mant 
preuniversitar/unita\ile conexe/institujiile de invaji!mant due Ia 
indeplinire dispozi\iile prevazute Ia alin. (1) sunt menjionate in 
anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 13. -incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului 
ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei IIi al ministrului 
sanata\ii nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea masurilor de 
organizare   a  activita\ii   in  cadrul   unita\ilor/institu\iilor   de 
invatamant  in condi\ii  de  siguranta  epidemiologica  pentru 
prevenirea imbolnavirilor  cu virusul SARS-CoV-2 publica!in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 
2021. 

Art. 14. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 
 

Ministrul sanata\ii, interimar, 

Cseke Attila Zoltan 
 

 
 
 
 

Miisurile sanitare fi de proteqie in unitatile de invitAmint preuniversitar/unititile conexe 

in perioada pandemiei de COVID-19 
 

I. Masuri privind pregatirea unita\ilor de invaji!mant, inainte 
de reluarea cursurilor: 

1. evaluarea infrastructurii IIi identificarea unui spatiu pentru 
izolarea  temporara a cazurilor  suspecte de imbolnavire  cu 
virusul SARS-CoV-2; 

2.  organizarea  spajiilor  (salilor  de  clasa),  cu  a ezarea 
bancilor _astfel inciit  sa se asigure distantarea de minimum 
1 metru. In situatia in care acest lucru nu se poate realize, se va 
asigura distanjarea maxim posibila; 

3. stabilirea circuitelor functionale; 
4. organizarea spajiilor de recreere; 
5. asigurarea materialelor de curatenie, igiena IIi dezinfecjie; 
6.  asigurarea  permanenta  a  unui  stoc  de  rezerva  de 

materiale de protecjie pentru elevi IIi personal pentru situatii de 
urgenji!; 

7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de masuri 
de protecjie sanitara 

II. Masuri de organizare a spajiilor, a accesuluiin unitajile de 
invatamant  preuniversitar/unita\ile  conexe IIi a programului 
11colar, in contextul epidemiologic al infecjiei cu SARS-CoV-2 

1. Organizarea spatiilor pentru asigurarea distantarii fizice: 
a) Ia intrarea in coalape coridoare, precumIa intrarea 

in fiecare clasa vor fi a11ezate dispensere/flacoane cu solutie 
dezinfectanta pentru maini; 

U11ile vor fi men\inute deschise, daca este posibil, pentru a 
evita punctele de contact; 

b) organizarea salilor de clasa: 
-sala de clasa va fi amenajata astfelincat sa fie asigurata 

distanjarea fizica de minimum 1 metru intra elevi. Daca 
configuratia salii de clasa (suprafaji!, mobilier etc.) nu permite 
distanjarea fizica de minimum 1 metru, atunci spajiul va fi 
organizat astfelinciit sa se asigure distanta maxim posibila intre 
elevi; 
- deplasarea elevilor in interiorul instilu\iei trebuie limitate 

prin alocarea aceleiai sali pentru o singura clasa de elevi. 
Principiul de urmat este ..1 clasa de elevi = 1 sala", cu excepjia 

 

laboratoareloratelierelor, pentru care se va aplica protocolul 
de dezinfectare dupa fiecare grupa; 
-este interzis schimbul de obiecte personale; 
-va fi asigurata aerisirea claselor inainte de sosirea elevilor, 

prin deschiderea ferestrelor limp de minimum 30 de minute, apoi 
in timpul pauzelor minimum 10 minute IIi Ia finalul zilei, precum 
pastrarea ferestrelor deschise ori de cate ori este posibil; 
-elevii IIi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor 

purta masca in permanenta in interior; se recomanda ferm 
purtarea ma11tii de uz medical, insa se admit ma11ti de tip textil 
care sa asigure acoperirea orificiilor  nazale IIi a gurii; sunt 
interzise  orice  alte  dispozitive  care  inlocuiesc  ma tile,  cu 
excepjia  vizierelor  care  sun! permise  doar  pentru  cadrele 
didactice din invaji!mantul special; 

c) organizarea grupurilor sanitare: 
- este obligatorie asigurarea permanenta a substantelor 

dezinfectante IIi a prosoapelor din hiirtie, de unica folosinta; sunt 
interzise  uscatoarele  electrice  de  maini prosoapele  din 
material textil; 
-se va verifica realizarea curajeniei zilnicea dezinfectarii 

regulate a suprafetelor atinse in mod frecvent, conform planului 
de curajenie IIi dezinfecjie de Ia nivelul unitajii. 

2. Organizarea accesuluiin unitatea de invatamant: 
-accesul IIi fluxul de persoane vor fi gestionate Ia intrarea 

in institutia de invaji!mant de catre persoane desemnate de 
catre conducerea unita\ii de invatamiint; 
- este recomandata intrarea prin mai multe cai de acces 

pentru a reduce fluxul de elevi.Tn cazulin care aceasta separare 
nu este posibila, respectarea distanji!rii fizice a persoanelor care 
intra in institutia de Tnvaji!miint este esentiala; 
- caile de acces (de tip poarta sau u a) vor fi mentinute 

deschise Tn timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de 
contact; 
- dupa dezinfecjia mainilor, elevii vor fi indrumati direct in 

salile de clasa; 



  

 

 

- accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau 
angajat al unitajii de invajamant (parinji, alji insojitori etc.) va fi 
interzis, in afara cazurilor excepjionale, pentru care este 
necesara aprobarea conducerii unitajii de invajamiint. 
Parinjii/Tnsojitorii copiilor cu cerinje educajionale  specials 11i 
dizabilitaji au acces in unitatea de invajamiint, cu respectarea 
normelor de protecjie sanitara necesare. 

3. Organizarea procesului de invajiimiint 11i a activitajilor 
sportive: 
- organizarea  programului  11colar va  avea  in  vedere 

posibilitatea inceperii cursurilor Ia intervale orare diferite, astfel 
inciit sa se evite aglomerarile Ia intrarea 11i Ia ie11irea in pauze; 
- intervalele  aferente  pauzelor  pot  fi  stabilite  in  mod 

e11alonat, astfel inciit  timpul de suprapunere al acestora sa fie 
minim; 
- elevii vor fi supravegheati pe toata durata pauzelor de 

catre cadre didactice sau aile  categorii de personal, pentru 
mentinerea distantarii fizice. Orice activitati care presupun 
formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distantei 
dintre elevi; 
- elevii nu vor schimba intre  ei alimenteobiecte  de 

folosin\ii  personala (telefoane, tablete, instrumente de scris, 
jucarii etc.); 
-este recomandata desfii urarea orelor de educajie fizicii 

in exterior. 
-orale de educajie fizicii efectuate in sala de sport trebuie 

limitate Ia activitaji sportive care nu presupun efort intens, cu 
asigurarea obligatorie a distanjei fizice maxim posibile 11i a unei 
aerisiri permanente; 
-pentru desfa11urarea orelor de educajie fizicii, elevii vor fi 

instrui\i ca pe tot parcursul activita\ii sa nu l!ili atinga fa(a, gura, 
ochii sau nasul cu miiinile neigienizate; 

-Ia inceperea 11i Ia finalul orelor de educatie fizica, loti elevii 
trebuie sa respecte normele de igiena a miiinilor; 
- se vor efectua curatenia, dezinfecjia 11i aerisirea salii de 

sport dupa fiecare grupa de elevi; 
-activitatile sportive in cadrulliceelor cu program sportiv 11i 

cluburilor sportive 11colare se vor desfa11ura in conformitate cu 
prevederile ordinului comun al ministrului tineretulusi portului 
al ministrului sanatatii. 

4.   Organizarea   activitatilor   practice   in   invatamantul 
tehnicltehnologiclprofesional: 
- instruirea practica a elevilor Ia operatorul economic se 

organizeaza conform reglementarilor proprii ale acestuia; 
-atelierele din cadrulliceelor profesionale vor fi organizate 

astfelinciit  sa fie menjinuta distantarea fizicii maxim posibila; 
- va fi limitata Ia minimum utilizarea de materiale didactice 

de catre mai mulji elevi. Vor fi prevazute modalitati de 
dezinfectare adaptate; 
- vor fi organizate  activitati individuale,  pentru  a evita 

schimbul de materials; 
- materialele didactice vor fi cura(ate 11i dezinfectate dupa 

utilizare; 
-atunci ciind grupe diferite de elevi se succeda in ateliere 

vor fi realizate curatenia 11i dezinfectia suprafetelor, 
echipamentelor 11i a materialelor cu care elevii intra in contact, 
dupa fiecare grupa de elevi; 
- se  va  asigura  aerisirea  spatiilor  limp  de  minimum 

10 minute Ia fiecare ora. 
Ill. Masuri de protecjie Ia nivel individual 
1. Spalarea/Dezinfectarea mainilor 
Alaielevii, catpersonalul au obligatia de a se spala/de a- i 

dezinfecta miiinile: 
a) imediat dupa intrarea in coalainainte de a intra in sala 

de clasa; 
b) inainte de pauzele de masa; 
c) inaintedupa utilizarea toaletei; 
d) dupa !use sau stranut; 
e) ori de ciite ori este necesar. 

2. Purtarea ma!Jitii de protecjie: 
a) purtarea ma!JIIii de protecjie este obligatorie pentru intreg 

personalul unita\ii de invajamant in interior; 
b) Ia orele de specialitate din invajiimiintul vocational este 

obligatorie purtarea ma tii de protecjie, cu excepjia orelor de 
studiu ale instrumentelor de suflat; 

c)  masca  de  protecjie   nu  este  obligatorie   in   cazul 
pre11colarilor, indiferent de viirsta, precum 11i in timpul tuturor 
orelor de educatie fizica; 

d) schimbul ma11tii de protecjie utilizate intre persoane este 
interzis; 

e) Tn  cazul  elevilor  din invajiimiintul special, masca  de 
protectie are caracter de recomandare, adaptata specificului 
procesului educational, 11i nu reprezinta o obligatie. 

IV. lnstruirea personalului 11i  comunicarea permanenta de 
informatii pentru elevi 11i parinti privind masurile de prevenire a 
infecjiei cu SARS-CoV-2: 

1. personalul  medico-sanitar  sau, in  absente  acestuia, 
persoana desemnata de unitatea de invatamiint va efectua 
instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar 
nedidactic pentru a observa starea de sanatate a elevilor 
pentru implementarea normelor din prezentul ordinva furniza 
informatii   privind:  elemente  generale   despre   infectia  cu 
SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica spalarii pe miiini, 
recunoa terea simptomelor COVID-19, modul de purtare 
eliminare  corecta  a  ma tilor,  masurile  de  distantare  fizica 
necesare; 

2. cadrele didactics au obligajia sa anunje cadrul medical 
11colar sau responsabilul desemnat de conducerea unitajii in 
cazul  in   care   elevii   prezinta  in   timpul  orelor   de   curs 
simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de giit, dificulta\i de 
respira\ie, varsaturi),inso\ite sau nu de cre11teri de temperatura, 
in vederea aplicarii protocolului de izolare; 

3. instruiri periodice ale elevilor: in prima zi de 11coala 11i eel 
putin o data pe saptamiina elevii vor fi instruiti de catre cadrele 
didactice  Tn   vederea  respectarii  masurilor  de  protecjie  11i 
preventie a infecjiei cu SARS-CoV-2. 

V. Comunicarea de instrucjiuni/informatii pentru parinti 
Parintii vor fi incurajati sa participe Ia educatia pentru igiena 

sanatatea copiilor, astfelinca!revenirea in coala sa se faca 
in siguranta. Parintii vor fi incurajati sa monitorizeze starea de 
sanatate a copiilorsa acjioneze responsabil. 

Sfaturi utile pentru parinti: 
1. evaluati zilnic starea de sanatate a copilului inainte de a 

merge Ia coala; 
2. in cazul in care  copilul prezinta  simptome in timpul 

programului colar, parintele se va prezenta imediat Ia unitatea 
11colara pentru preluarea pre11colarului/elevului 11i va contacta 
telefonic medicul de familia sau serviciile de urgenjii, dupa caz; 

3. discutaji cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe 
el, dar 11i pe cei din jur impotriva infecjiei cu virusul SARS-CoV-2; 

4. explicati-i copilului ca, de11i 11coala se redeschide, trebuie 
sa  respecte  strict  masurile  de  prevenire  pentru  evitarea 
raspiindirii infecjiei; 

5. acordati atentie starii mentale a copilului 11i discutati cu el 
despre orice modificari ale starii lui emotionale; 

6.invatati-va copilul cum sa se spele pe miiini corespunzator 
11i vorbiti cu acesta despre cum sa respecte sfaturile generale cu 
privire Ia o igiena corespunzatoare 11i  Ia pastrarea distantei; 
invatati-va copilul sa se spele pe miiini: atunci ciind ajunge Ia 
11coala, cand se intoarce acasa, inainte 11i dupa servirea mesei, 
inaintedupa utilizarea toaleteiori de cate ori este necesar; 

7.invatati-va copilul cum sa poarte coree! masca de protecjie 
explicati-i importantanecesitatea purtarii acesteia; 

8. sfatuiti-va copilul sa nu consume alimente sau bauturi de 
Ia colegisa nu schimbe cu alji elevi obiectele de folosinja 
personala (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucarii etc.) 
Nu oferiji alimente sau bauturi intregii grupe/clase Ia aniversari 
sau cu aile ocazii; 
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9. curataji/dezinfectaji zilnic acasa obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tableta, computer, mouse 
etc.); 

10.in situatia in care copilul are febi"A, simptome respiratorii (tuse, dificulta\i in respiratie),  diaree, varsaturi, 
contactati telefonic medicul de familia sau serviciile de urgen\ii, dupa caz, l)li nu duceti copilulla I)ICOala; 

11. parin\ii/apar(inatorii nu vor avea acces in curtea unita\ii de invatamant  f)li  nu vor  putea insoti  copiii 
in unitatea  de invatamant, cu excep\ia ceremoniilor de deschidere a anului I)ICOiar sau a cazurilor speciale 
pentru care exista aprobarea conducerii I)ICOiii; 

12. comunicati constant cu personalul I)ICOiii, telefonic sau prin mijloace electronice, Tn vederea identificarii 
din limp a semnelor de Tmbolnavire f)li a inijierii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate. 

Parinjii au obligajia sa anunje unitatea de invajamiint cu privire Ia absenta elevuluiin urmatoarele situajii: 
- elevul prezinta simptome specifice infectarii cu virusul 

SARS-CoV-2; 
-elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
- elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 IIi se afla in carantina. 
VI. Protocoale 
1. Protocol pentru cantine: 
a) in cazulin care este asiguratii masa Ia cantina (sau in sala de mesa), organizarea accesului l)li intervalelor 

de servire va fi realizata astfel inciit sa se evite aglomemrile; 
b) respectarea masurilor de distantare de 1,5 m atat Ia servirea mesei, cat f)li pentru intervalele de 

circulatie, de distribuire a alimentelor etc.; 
c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptatii, astfel meat contactele sa fie limitate; 
d) Tnainte f)li dupa fiecare masa elevii se vor spala pe mllini f)li vor folosi substante dezinfectante; 
e) masca va fi scoasa doar Tn momentul Tn care elevii se vor a11eza Ia masa; 
f) in cazulin care elevii sunt supravegheaji in timpul mesei, 

membrii personalului vor purta maf)lli f)li se vor spala pe miiini dupa fiecare contact; 
g) sala de mese va fi aerisita in permanenta; se vor realiza cu stricteje curajenia IIi dezinfecjia salilor de 

mese, conform planului de curajenie IIi dezinfecjie Ia nivelul unitajii. 
2. Protocol pentru intemate 11colare IIi camine studenje11ti: 
a)  inainte   de  redeschiderea  caminului  se  vor  efectua 

curatenia IIi dezinfecjia tuturor spa\iilor comune IIi de cazare; 
b)  vor  fi  stabilite  modalitatile  de  ocupare  a  ciiminului, 

urmarindu-se respectarea distan\iirii fizice de eel putin 1 m intre paturi; 
c) vor fi organizate zilnic curatenia l)li dezinfecjia spatiilor colective; elevilor cazatiin ciimin li se va 

recomanda sa pastreze curatenia, sa dezinfecteze  f)li sa aeriseasca in mod regula! camerele; 
d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacii aces!lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din 

aceeaf)li grupa pentru a limita interactiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda sa evite pe 
cat posibil spatiile comune, iar activilii\ile sa se desfal)loare in camera propria; 

e) va fi asigurata o echipare optima a grupurilor sanitare, in 
special cu sapun lichid f)li substanje dezinfectante; 

f) portul ma11tii IIi pastrarea distantei fizice de 1 m sunt obligatorii in spa\iile comune; 
g) elevii vor fi instrui\i in permanenta cu privire Ia respectarea masurilor de protectie individuala; vor fi limitate 

deplasarile in cadrul caminului IIi vor fi evitate aglomerarile; 
h) personalul care se ocupa de supraveghere va fi instruit cu privire Ia regulile specifice de funcjionare a 

caminului in perioada respectiva; 
i) in situatia  aparitiei unui caz suspect sau confirmat cu 

SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare l)li se va anunta 
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direcjia de sanatate publica sau se va apela serviciul de urgenta 
112. 

j) beneficiaza de prioritate Ia cazarea in ciimine studentii care 
sunt vaccinaji cu schema completa de vaccinare f)li pentru care au  !recut  10  zile  de  Ia  finalizarea  schemei  
complete  de vaccinare, precum IIi cei care au fost confirmaji pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 
Tn ultimele 180 de zile, dar pentru care au !recut mai mullde  14 zile de Ia data testului pozitiv. Dovada  
vaccinarii  sau  vindeciirii  se  face  pe  baza certificatului digital al UE pentru COVID. 

3. Protocol pentru transport: 
a) pentru transportul I)ICOiar dedicat, conducerea I)ICOiii f)li reprezenta\ii autoritatilor administratiei publica 

locale vor colabora in vederea susjinerii f)li monitorizarii moduluiin care se desfal)loai"A transportul cu microbuze 
f)li autobuze I)ICOiare, in condijii de siguranta epidemiologica (aerisire, igienizare, dezinfectare f)li nebulizare 
dupa fiecare cursa); 

b) pe perioada transportului public Ia l)li de Ia unitatea de 
invatamant elevii vor respecta masurile generale de conduita prevazute de normele aprobate pentru 
transportulin comun, in special asigurarea distanjei fizice IIi purtarea ma11tii. 

4. Protocol de izolare  a copiilor  cu simptome  specifice 
COVID-19: 

se aplicii in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie specificii COVID-19 (febm, 
tuse, dificullii\i respiratorii, diaree, varsaturi, mialgii, stare generala modificata) f)li consta Tn: 

a) anuntarea imediatii a parintilor/reprezentantilor legali l)li, 
dupa caz, a personalului cabinetului medical I)ICOiar; 

b) izolarea imediatii a elevului. Elevul va purta mascii, va fi separat de restul grupei/clasei IIi va fi 
supravegheat pana ciind 
va fi preluat f)li va parasi unitatea de Tnvatamant Tnsotit. Masurile de protecjie individuala vor fi respectate cu 
strictete; 

c) dacii pe perioada izolarii elevul care a prezentat simptome 
folosef)lte grupul sanitar, acesta trebuie cur"Atat f)li dezinfectat, folosind produse de curajenie IIi dezinfecjie 
avizate, inainte de 
a fi folosit de o alta persoana; 

d)  nu   se  va  transports  elevul  pana   Ia   sosirea 
parinjilor/reprezentanjilor legali Ia medicul de familia sau unitaji sanitare deciit in situatia in care 
simptomele/semnele  sunt severe, caz in care se va apela serviciul de urgenja 112; 

e)   persoana   care  Tngrijef)lte elevul   izolat  trebuie   sa poarte masca l)li se va spala bine pe mllini 
limp de minimum 
20 de secunda; 

f) igienizarea incaperii in care a fost izolat elevul suspect de infecjie   cu   virusul   SARS-CoV-2   se   face   
cu   substanje 
dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecjia Ia alte persoane; 

VII. Aile dispozijii: 
-in cazul in care pref)lcolarii sau elevii prezintii in timpul orelor de curs stare febrila sau alta 

simptomatologie specifica 
infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. Tn cazul in care existii un consim\iimiint 
informall)li semnat al parintelui/tutorelui legal cu privire Ia acordul de recoltare a probelor   de   exsudat   
nazofaringian   in  vederea   testarii pre11colarilor sau elevilor  simptomatici, ace11tia  vor putea  fi testa\i, 
Tntr-o prima faza, cu teste antigen rapide, Tn  cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a implinit varsta de 18 
ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical I)ICOiar de Ia nivelul 
unitatii de invatamant vor fi raportate catre direcjia de sanatate publica judejeanata municipiului   Bucuref)lli,  
Tn    maximum   24   de   ore.   Daca parintele/tutorele legal nu il)li exprima acordul pentru testare, in cazul 
existentei unor simptome specifice, precum f)li in cazulin care nu existii cabinet medicalin unitatea I)ICOiara, 
acesta va lua legatura  cu  medicul de  familia in vederea  stabilirii  pa11ilor urmatori; revenirea Tn colectivitate 
Tn aceste cazuri se va face dupa un repaus de 14 zile. 
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 

I, Nr. 848/6.IX.2021 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 

 
O R D I N  

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

Având în vedere prevederile: 
— art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
— art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
— art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2021; 

— Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

— Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 65/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate 
în unitățile de învățământ în contextul pandemiei de COVID-19, 

văzând Referatul de aprobare nr. 13.868/CM din 1.09.2021 al Ministerului Educației, 
văzând Referatul de aprobare nr. IM 8.202 din 3.09.2021 al Ministerului Sănătății, 
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin. 
 

 

Art. 1. — (1) Prezentul ordin reglementează procedura și 

măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în 

unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/instituțiile de 

învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a 

dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la 

învățătură, studenți și personalul din sistemul național de 

învățământ. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și 

pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea 

competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, 

precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate 

cu prezență fizică în unitățile de învățământ în cadrul 

programelor de tipul „Școală după Școală”. 

(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun 

prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior 

se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

Art. 2. — (1) Direcția de sănătate publică/a municipiului 
București, denumite în continuare DSP/DSPMB, informează, 

înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/ 

universitare, inspectoratul școlar județean/al municipiului 
București, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul 

universitar al instituției de învățământ superior, comitetul 

județean/al municipiului București pentru situații de urgență, 
denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situația 

epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în vederea stabilirii 

scenariului de începere a cursurilor. 

(2) ISJ/ISMB transmite unităților școlare/conexe informarea 

DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul 

fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare. 

(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de 

învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza 

săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de 

situația privind evoluția epidemiologică publicată pe site-ul DSP, 

prin raportare la prevederile art. 3. 

(4) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București și DSP/DSPMB avizează propunerea 

consiliului de administrație al unității de învățământ 

preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare CJSU/ 

CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de 

învățământ. 

(5) Propunerea este fundamentată pe baza informării 

DSP/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul 

fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și 

resursele existente în fiecare unitate de învățământ. 

(6) CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de 

funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru reluarea 

cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 3. — (1) Consiliul de administrație al unității de 

învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de 

organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, 

pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate 

la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din 

ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

 



20 

  

 

Scenariul 1 Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, 
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și 
aplicarea tuturor normelor de protecție 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile 
a cazurilor din localitate mai mică sau 
egală cu 6/1.000 de locuitori 

Scenariul 2 a) Participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a 
tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor din învățământul 
special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție 
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția 
celor din învățământul special 

Incidența cumulată în ultimele 14 zile 
a cazurilor din localitate este mai mare 
de 6/1.000 de locuitori până la 
instituirea stării de carantină la nivelul 
localității 
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(2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ conexe pot desfășura activități 
didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ/ISMB, inclusiv atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din 

localitate este mai mică de 6/1.000 de locuitori. 

(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de 

infrastructura, de specificul programelor de studiu și de resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, 

conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare 
a activităților didactice, după cum urmează: 

 

Scenariul 1 Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, 
conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel 
încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar 

Scenariul 2 Participare în sistem mixt — prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de 
infrastructură și de condițiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universități 

Scenariul 3 Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line 
 

(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura 
carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun 
prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în 
unitățile de învățământ. În această situație, activitatea didactică 
pentru preșcolari și elevi se desfășoară exclusiv online, cu 
excepția activităților de terapie pentru elevii cu cerințe 
educaționale speciale din învățământul special și special 
integrat, care se desfășoară cu prezență fizică în unitatea de 
învățământ. Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe 
educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în 
care se află localitatea sau unitatea de învățământ, inclusiv în 
carantină. 

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor 
naționale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ din 
localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul 
localității, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire 
a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare 
corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii. 

(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezență 
fizică, în unitățile de învățământ, dacă la nivelul localității nu este 
o incidență a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori. 

(7)  Personalul  didactic/nedidactic  și  personalul  didactic 
auxiliar  implicat  în  procesul  de  învățământ  în  unitățile  de 
învățământ special are obligația să poarte mască de protecție în 
permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității 
de învățământ și în timpul pauzelor, precum și în sălile de clasă, 
cu excepția situațiilor în care procesul specific de 
predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, 
caz  în  care  vor  putea  folosi  viziere.  În  cazul  elevilor  din 
învățământul  special,  masca  de  protecție  are  caracter  de 
recomandare adaptată specificului procesului educațional și nu 
reprezintă o obligație. 

(8) Sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar/ 
universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a 
măștii de protecție și fără ca durata acestora să depășească 
1,5 ore. 

(9) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în 
săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii 
de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în 
ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 
2/1.000 de locuitori. La o rată de incidență mai mare de 2/1.000 de 
locuitori, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații 
deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin 
excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în 
timpul orelor de educație fizică, indiferent de rata de infectare. 

Art. 4. — (1) Pentru pregătirea unităților de învățământ/ 
conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în 
vedere următoarele aspecte: 

a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se 
asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest 
lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă 
posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar; 

b) stabilirea circuitelor funcționale; 
c) organizarea spațiilor de recreere; 
d) evaluarea necesarului de resurse umane; 
e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; 
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale 

de protecție pentru elevi/studenți și personal. 
(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de 

învățământ preuniversitar/conexă/instituție de învățământ 
stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, 
precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea 
temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul 
SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de 
învățământ preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau 
persoana desemnată de conducerea unității/instituției. 

Art. 5. — (1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, 
care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu 
boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate 
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ 
autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, 
tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și 
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris 
al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală. 

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o 
grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate 
cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni 
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare 
sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu 
avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu 
acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în 
școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă. 

(3) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană 
diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată 
sau  severă  (transplant,  afecțiuni  oncologice  în  tratament 
imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte 
tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența 
fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă. 

(4) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), 
conducerile unităților de învățământ vor identifica, după caz, 
soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online. 

(5) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se 
asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de 
igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/ 
elevilor menționați la alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze fiecare 
caz în parte. 

(6) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum 
și părinții acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și 
psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare 
necesare. 

(7) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri 
cu prezență fizică, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia 
de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității 
specifice. 
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(8) Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât 
pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor 
acestora, cu avizul direcției de sănătate publică județene/DSPMB. 

Art. 6. — (1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în 
unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, la 
propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, 
pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de 
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ 
antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, 
gimnazial, liceal, profesional și postliceal. 

(2) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate 
în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică 
pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2. 

(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență 
fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. 

(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu 
prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului 
pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ. 

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data 
confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea 
de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă 
mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, 
elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care 
nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 
14 zile de la suspendarea acestora. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII— 
XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care 
au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru 
infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar 
pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului 
pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică. 

(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va 
stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide 
împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune 
carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au 
suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ 
auxiliar. 

(8) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 
în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, 
acestea au obligația de a anunța conducerea unității de 
învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în 
urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții 
direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității 
de învățământ dacă se impune suspendarea activităților 
didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ. 
Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului 
județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la 
propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, 
cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB. 

(9) În situațiile prevăzute la alin. (1)—(8), elevii/preșcolarii 
care au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de 
învățământ continuă în sistem on-line. 

(10) Decizia de suspendare a activității didactice pentru 
unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate 
didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune 
prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de 
îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu 
avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a 
municipiului București. 

(11) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile 
de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de 
învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile 
care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile 
acestora. 

(12) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de 
învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției 
vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice 
realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și 
stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun 
dispozițiilor prezentului ordin. 

(13) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din 
învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și 
profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu 
respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite 
de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și 
a prevederilor prezentului ordin, indiferent de scenariul 
epidemiologic. 

Art. 7. — (1) Reluarea cursurilor care presupun prezența 
fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia 
conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după 
consultarea și avizul DSP/DSPMB. 

(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru 
unitatea/structura de învățământ preuniversitar suspendată 
temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru 
situații de urgență/al municipiului București, la propunerea 
conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, cu 
avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB. 

(3) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică 
a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea 
senatului universitar, după consultarea și avizul DSP/DSPMB. 

Art. 8. — (1) DSP/DSPMB are obligația să informeze 
unitatea/instituția conexă și cabinetul medical din cadrul acesteia 
despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul 
elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea 
întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au 
personalul unității de învățământ, părinții/aparținătorii legali ai 
elevului confirmat pozitiv. 

(2) DSP/DSPMB are obligația să informeze instituția de 
învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acesteia 
despre fiecare caz confirmat pozitiv în rândul studenților/ 
personalului din instituțiile de învățământ în vederea 
întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au 
personalul și studenții confirmați pozitiv. 

(3) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/ 
instituția de învățământ: 

a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în 
perioada de izolare la domiciliu; 

b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană 
infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/ 
carantină instituționalizată; 

c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc 
cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și 
care așteaptă rezultatele. 

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate 
le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua 
activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și 
vor recupera ulterior. 

(5) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri 
confirmate și care nu au simptome, în situația în care refuză 
testarea, nu vor fi primiți în unitatea/instituția de învățământ 
minimum 14 zile și vor continua învățarea în sistem on-line. 

Art. 9. — Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, 
autoritățile publice locale/județene în colaborare cu 
DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal 
medical suplimentar, desemnat să acorde asistența medicală 
pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate 
conexă/instituție de învățământ. 

Art. 10. — Ministerul Sănătății, prin DSP/DSPMB, și 
Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene, 
conducerea unităților de învățământ/instituției conexe/instituției 
de învățământ, răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor 
din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 



23 

  

 

 

Art. 11. — (1) Conducerile unităților de învățământ/conexe 
desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții 
de  coordonare  a  activităților  de  prevenire  a  infecției  cu 
SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă 
legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții 
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, 
DSP/DSPMB, precum și ai autorităților administrației publice 
locale. 

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/Instituțiile 
de învățământ pot emite norme proprii prin care să 
reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de 
prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora, 
fără a afecta negativ procesul educațional. 

Art. 12. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar/ 
conexe/Instituțiile de învățământ au obligația să organizeze 
activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul 
SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin: 

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a 
infecției cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 
c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ; 
d) organizarea programului de învățământ; 
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția 

de învățământ; 
 

p. Ministrul educației, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de 
informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de 
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenți, cadre 
didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ 
aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice 
și/sau dizabilități. 

(2) Măsurile prin care unitățile de învățământ preuniversitar/ 
conexe duc la îndeplinire dispozițiile prevăzute la alin. (1) sunt 
menționate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

(3) Sinteza funcționării creșelor, grădinițelor și școlilor este 
prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 

Art. 13. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului 
ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și al ministrului 
sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 
2021, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

p. Ministrul sănătății, Monica-

Emanuela Althamer, secretar 

de stat 
 

 
 

ANEXA Nr. 1 

 
M Ă S U R I L E   S A N I T A R E   Ș I   D E   P R O T E C Ț I E  

în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID-19 

I. Măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, 
înainte de reluarea cursurilor: 

1. evaluarea infrastructurii și identificarea unui spațiu pentru 
izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2; 

2. organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea 
băncilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 
1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va 
asigura distanțarea maxim posibilă; 

3. stabilirea circuitelor funcționale; 
4. organizarea spațiilor de recreere; 
5. asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; 
6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de 

materiale de protecție pentru elevi și personal pentru situații de 
urgență; 

7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri 
de protecție sanitară. 

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în 
unitățile de învățământ preuniversitar/conexe și a 
programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției 
cu SARS-CoV-2 

1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice: 

a) La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea 
în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție 
dezinfectantă pentru mâini. 

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a 
evita punctele de contact. 

b) organizarea sălilor de clasă: 
— sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată 

distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă 
configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite 
distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi 

organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între 
elevi; 

— deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată 
prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. 
Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția 
laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul 
de dezinfectare după fiecare grupă; 

— este interzis schimbul de obiecte personale; 
— va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, 

prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi 
în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum 
și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil; 

— elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor 
purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm 
purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil 
care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt 
interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu 
excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele 
didactice din învățământul special; 

c) organizarea grupurilor sanitare: 
— este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor 

dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt 
interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din 
material textil; 

— se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării 
regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului 
de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității. 

2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ: 

— accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea 
în instituția de învățământ de către persoane desemnate de 
către conducerea unității de învățământ; 
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— este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces 
pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare 
nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care 
intră în instituția de învățământ este esențială; 

— căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute 
deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de 
contact; 

— după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în 
sălile de clasă; 

— accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau 
angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi 
interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este 
necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. 
Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și 
dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea 
normelor de protecție sanitară necesare. 

3. Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive: 

— organizarea programului școlar va avea în vedere 
posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel 
încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze; 

— intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod 
eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie 
minim; 

— elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de 
către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru 
menținerea distanțării fizice. Orice activități care presupun 
formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței 
dintre elevi; 

— elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de 
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, 
jucării etc.); 

— este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică 
în exterior; 

— orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie 
limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu 
asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei 
aerisiri permanente; 

— pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi 
instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, 
ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

— la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii 
trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor; 

— se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de 
sport după fiecare grupă de elevi; 

— activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și 
cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu 
prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului 
și al ministrului sănătății. 

4. Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/ 

tehnologic/profesional: 

— instruirea practică a elevilor la operatorul economic se 
organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia; 

— atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate 
astfel încât să fie menținută distanțarea fizică maxim posibilă; 

— va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice 
de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de 
dezinfectare adaptate; 

— vor fi organizate activități individuale, pentru a evita 
schimbul de materiale; 

— materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după 
utilizare; 

— atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, 
vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, 
echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, 
după fiecare grupă de elevi; 

—  se  va  asigura  aerisirea  spațiilor  timp  de  minimum 
10 minute la fiecare oră. 

III. Măsuri de protecție la nivel individual 
1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor 
Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de 

a-și dezinfecta mâinile: 
a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala 

de clasă; 
b) înainte de pauzele de masă; 
c) înainte și după utilizarea toaletei; 
d) după tuse sau strănut; 
e) ori de câte ori este necesar. 
2. Purtarea măștii de protecție: 
a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg 

personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de 
clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de 
învățământ și în timpul pauzelor în interior; 

b) la orele de specialitate din învățământul vocațional este 
obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de 
studiu ale instrumentelor de suflat; 

c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul 
preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor 
orelor de educație fizică; 

d) schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este 
interzis. 

IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă 
de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de 
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

1. Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, 
persoana desemnată de unitatea de învățământ va efectua 
instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și 
nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și 
pentru implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza 
informații  privind:  elemente  generale  despre  infecția  cu 
SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, 
recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și 
eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică 
necesare. 

2. Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical 
școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în 
cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 
simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de 
respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, 
în vederea aplicării protocolului de izolare. 

3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de 
școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de 
către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de 
protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2. 

V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți 
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena 

și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă 
în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de 
sănătate a copiilor și să acționeze responsabil. 

Sfaturi utile pentru părinți: 
1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a 

merge la școală; 
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul 

programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea 
școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta 
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz; 

3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe 
el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

4. explicați copilului că, deși școala se redeschide, trebuie 
să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea 
răspândirii infecției; 

5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el 
despre orice modificări ale stării lui emoționale; 

6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător 
și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu 
privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; 
învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la 
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școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte 
ori este necesar; 

7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării 
acesteia; 

8. sfătuiți-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele 
de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiți alimente sau băuturi 
întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 

9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 
etc.); 

10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, 
contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală; 

11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în 
unitatea de învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale 
pentru care există aprobarea conducerii școlii; 

12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării 
din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații: 
— elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul 

SARS-CoV-2; 
— elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
— elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. 
VI. Protocoale 
1. Protocol pentru cantine: 

a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului și intervalelor 
de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările; 

b) respectarea măsurilor de distanțare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât și pentru intervalele de 
circulație, de distribuire a alimentelor etc.; 

c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; 
d) înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini și vor folosi substanțe dezinfectante; 
e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă; 
f) în cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor 

spăla pe mâini după fiecare contact; 
g) sala de mese va fi aerisită în permanență; se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de 

mese, conform planului de curățenie și dezinfecție la nivelul unității. 
2. Protocol pentru căminele școlare: 

a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor comune și de 
cazare; 

b) vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanțării fizice de cel puțin 
1 m între paturi; 

c) vor fi organizate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective; elevilor cazați în cămin li se va 
recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele; 

d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din 
aceeași grupă pentru a limita interacțiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât 
posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie; 

e) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid și substanțe 
dezinfectante; 

f) portul măștii și păstrarea distanței fizice de 1 m sunt obligatorii în spațiile comune; 
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g) elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; vor fi limitate 
deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările; 

h) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a 
căminului în perioada respectivă; 

i) în situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare și 
se va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență 
112. 

3. Protocol pentru transport: 

a) pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și reprezentații autorităților administrației publice 
locale vor colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se desfășoară transportul cu microbuze 
și autobuze școlare, în condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare 
după fiecare cursă); 

b) pe perioada transportului public la și de la unitatea de învățământ elevii vor respecta măsurile generale 
de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanței fizice și 
purtarea măștii. 

4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19: Se aplică în cazul în care elevii prezintă în 
timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, 

mialgii, stare generală modificată) 
și constă în: 

a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical 
școlar; 

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi 
supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție 
individuală vor fi respectate cu strictețe; 

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat 
și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană; 

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie sau 
unități sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de 
urgență 112; 

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 
de secunde; 

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu 
substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; 

g) preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală eliberată 
de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc 
epidemiologic. 

VII. Alte dispoziții 
În cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat 

al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării 

preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în 

cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate 

testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția 

de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își 

exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există 

cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; 

revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile 
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DISPOZIŢII FINALE 

 
 
 
 

-Se   interzice   constituirea   de   fonduri   de   protocol   sau   a   oricărui   alt   fond   destinat   derulării 

examenelor/evaluărilor naţionale. 
 

 -Fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
 

-În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; 

prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu 

acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata 

orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să 

nu deranjeze procesul educativ. 
 

-  Se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a 

copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 
 

-Sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către 

aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă 

uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. 
 

       -Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ: 
 

a. Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin intrarea principală prevăzută cu personal de 

pază.Fiecare persoană va trece prin procesul de triere ce respectă masurile în caz de situații epidemiologice 
 

b. Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis pe baza carnetului de elev vizat la zi. 
 

c. Părintele, tutorele sau întreţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească 

până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care nu poate 

onora această obligaţie, va împuternici o altă persoană. 
 

d. Accesul în şcoală a persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc.) se face prin 

intrarea principală considerată punct de control, şi este permis după verificarea identităţii acestora de către 

personalul de pază. 
 

e. Personalul de la punctul de control va înregistra numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, 

scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ în Registrul pentru evidenţa 

accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 
 

f. Personalul de pază îndrumă vizitatorul spre locul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru 

întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea. 
 

g. Se  interzice  accesul  vizitatorilor  în  alte  spaţii  decât  cele  prevăzute  de  conducerea  unităţii. 

Nerespectarea prevederilor prezentului ROI poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a 

persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în unitatea 

de învăţământ. 
 

h. Accesul  părinţilor/reprezentanţilor  legali  în  incinta  unităţii  de  invăţământ  este  justificată  în 

următoarele cazuri: 
 

i. - la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţii de învăţământ; 
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j. - la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic; 

k. - pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii şcolare 

care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul secretariatului unităţii, al 

cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unităţii de învăţământ; 
 

l. - la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun accord cu profesorii 

diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ; 
 

m. -  la  diferite  evenimente    şi  activităţi  extracurriculare  organizate  în  cadrul  unităţii  de învăţământ la 

care sunt invitaţi să participle şi părinţii/reprezentanţii legali; 
 

n. - în cazul în care părintele îşi manifestă dorinţa de a lua legătura cu directorul, sau dirigintele pentru 

clarificarea unei situaţii în legătură cu fiica/ fiul său ori pentru sesizarea unei situaţii constatate personal în 

legătură cu viaţa şcolii; 
 

o. Părinţii/reprezentanţii legali vor respecta programul şcolii având acces în unitatea de învăţământ în pauze 

sau după program, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 
 

p. Este  interzis  accesul  în  instituţie  al  persoanelor  turbulente  sau  a  celor  aflate  sub  influenţa băuturilor 

alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 

liniştea în instituţie. 
 

q. Este interzisă  intrarea  vizitatorilor  însoţiţi  de  câini sau  care au  asupra  lor  arme  sau  obiecte 

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având 

caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. 
 

r. Accesul în curte a mașinilor este interzisă. Excepție fac reprezentanții ISJ, MEN. Mașinile care transportă 

marfă vor solicita aprobarea directorului pentru accesul în unitate. 
 

      Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

a. Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat la portar sau 

la profesorul de serviciu. 
 

b. Toţi salariaţii şcolii şi profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi utilizând  

un  limbaj  adecvat,  vor  legitima  orice  persoană străină  ce se  află  în  şcoală  şi  este neînsoţită de un 

angajat al şcolii. 
 

c. În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind normele 

generale privind respectarea ordinei şi disciplinei precum şi cele de protecţia muncii. 
 

d. Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare şi la instruirea 

practică, în ateliere 
 

e. Pentru a evita spargerea geamurilor, se interzice deschiderea acestora pe holurile şcolii. 
 

f. În pauze, elevii nu au voie să staţioneze în grupurile sanitare, în faţa lor şi pe casa scării sau pe holuri (în 

zilele călduroase). 
 

g. Pentru păstrarea disciplinei în şcoală, se asigură zilnic, pe cele două schimburi, câte 1 profesor de 

serviciu la fiecare nivel şi 1- 2 profesori în curte . 
 

h. Staţionarea elevilor în grupuri mari în faţa sălii profesorale este strict interzisă. 
 

i. În fiecare sală de clasă şi în sala profesorală vor fi afişate numerele de telefon pentru situaţii de urgenţă. 
 

j. Accesul elevilor în laboratoare, sală de sport, sală festivă şi alte săli în care există instrumente muzicale 

neîncuiate este permis numai împreună cu profesorul şi, prin urmare, se interzice accesul 

în timpul pauzelor sau a orelor libere, în încercarea de a preîntâmpina deteriorarea sau chiar 



29 

  

 

distrugerea respectivelor instrumente muzicale. 
 

k. Părintele/  tutorele  sau  întreţinătorul  legal  al  elevului  răspunde  material  pentru  distrugerile bunurilor 

din patrimoniul şcolii, cauzate de elevi. 

 

 

Director, 

 

Prof. Keresztely Annemarie 
 


