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F 06 - P.O. A_3 (octombrie 2021) 

Anexa 6 - Decizia de suspendare/reluare a cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față“ 

 

Suspendarea cursurilor 

 

Suspendarea cursurilor cu prezența fizică în unitățile de învățământ preuniversitar 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/clasă de 

învățământ gimnazial și liceal.  

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 CJSUN, la propunerea 

conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ și DSP Neamț. 

 

Reluarea cursurilor 

 

Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezența fizică începând cu a 8-a zi de la data 

confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului 

antigen rapid sau RT-PCR realizat în urmă cu 24 de ore.   

Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR reiau 

cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora. 

Elevii claselor VII—XII, 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. 
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Testarea elevilor în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv se poate realiza de către cadrul 

medical din unitatea de învățământ. În această situație, profesorul diriginte prezintă la serviciul 

secretariat lista cu elevii care doresc testarea în cea de a șasea zi de la trecerea clasei în on-line. Până la 

efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactica în regim on-line.  

DSPJN va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va 

decide împreună cu conducerea colegiului dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa care 

s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.  

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 

DSPJN. DSPJN, 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 

clasei sau al unității de învățământ. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin 

hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJN și al 

DSPJN. 

Petru elevii care au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem 

online.  

Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin 

decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSPJN. 

Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea învățământ preuniversitar 

suspendată temporar se dispune prin hotărârea CJSUN, la propunerea conducerii unității de învățământ 

preuniversitar, cu avizul ISJN și al DSPJN. 

DSP Neamț are obligația să informeze unitatea de învățământ și cabinetul medical din cadrul acesteia 

despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului, în vederea întreprinderii măsurilor 

necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, părinții/reprezentanții legali ai elevului 

confirmat pozitiv.  
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În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/reprezentantului 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 DSPJN, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/reprezentantul legal nu își exprimă 

acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, 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. 

Nu se vor prezenta la cursuri: 

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 persoana infectată cu SARS- CoV-2 și se afla 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.  

În situațiile de mai sus, dacă starea de sănătate le permite, elevii/personalul didactic pot continua 

activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.  

 

Condiții de participare a elevilor la cursuri on-line 

 

1. 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 
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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. 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, pe baza declarației pe 

propria răspundere a părinților. 

Pentru situațiile menționate anterior, conducerea colegiului va identifica, după caz, soluții pentru 

asigurarea procesului educațional, inclusiv on-line. 

Conducerea colegiului are obligația să se asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de 

igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația elevilor care participă la cursuri on-line să monitorizeze 

fiecare caz în parte. 

 

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 

 

Completat cu    INSTRUCȚIUNEA  pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
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