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F 05  - P.O. A_3 (octombrie 2021) 

Anexa 5 - Criterii de stabilire a scenariului de derulare a activităţii 

ISJN transmite unităților școlare informarea DSPJN referitoare la situația epidemiologică la 

nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.  

ISJ și DSPJ Neamț avizează propunerea Consiliului de administrație a colegiului și înaintează spre 

aprobare CJSUN scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.  

Propunerea este fundamentată pe baza informării DSPJN  cu privire la situația epidemiologică la 

nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de 

învățământ. 

CJSUN emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru reluarea cursurilor după vacanțele 

școlare sau ori de câte ori este nevoie. 

Consiliul de administrație al colegiului propune ISJN aplicarea scenariului de organizare și 

desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, după cum urmează: 

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor 

elevilor, cu respectarea şi 

aplicarea tuturor normelor de 

protecţie. 

 

Indiferent de rata de incidență cumulată, cu 

respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii 

infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea 

cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor 

confirmate în clasă/unitate de învățământ. 

Scenariul 2 Participarea zilnică, în 

sistem on-line, a tuturor 

elevilor. 

Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile 

confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 

într-o clasă/unitate de învățământ, respectiv 

suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul 

clasei/unității de învățământ. 

 Art. 6. 

(1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar se dispune, în 

condițiile art. 2 și 3, pentru o perioadă de 14 zile, la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ, gimnazial și liceal. 

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul claselor, se suspendă activitatea cu prezența 

fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura suspendării la 

nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unității de 

înväțämânt, cu avizul ISJ și DSP.
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Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, cu prezența fizică, în unitățile de 

învățământ din localitățile în care  nu  este  declarată starea de carantină la nivelul localității, cu condiția  

asigurării  stricte  a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare 

corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii. 

Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în 

unitățile de învățământ special are obligația să poarte masca de protecție în permanență.  

Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în sala de sport, fără obligativitatea purtării măștii 

de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este 

mai mica de 2/1.000 de locuitori. La o rata 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.   

 

 

Extras din Ordinul comun al ME, nr. 5338, și MS, nr. 1082, din 1 octombrie 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 MO, 

partea I, nr. 942/1.10.2021
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