
ORDIN nr. 4.259/827/2020
pentrustabilireaunormăsuri de prevenireşicombatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2  
înunităţile/instituţiile de învăţământ, 
instituţiilepubliceşitoatestructurileaflateînsubordonareasaucoordonareaMinisteruluiEducaţi
eişiCercetării

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 4.259 din 15 mai 2020
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 827 din 15 mai 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 16 mai 2020
Data intrarii in vigoare :16 mai 2020

VăzândReferatul de aprobare nr. 982 din 15.05.2020 al 
MinisteruluiEducaţieişiCercetăriişiavândînvedereprevederile:
    -  Legiieducaţieinaţionale nr. 1/2011, cu modificărileşicompletărileulterioare;
–  Ordinuluiministruluieducaţiei, cercetării, tineretuluişisportului nr. 
5.530/2011privindaprobareaRegulamentului-cadru de organizareşifuncţionare a 
inspectoratelorşcolare, cu modificărileşicompletărileulterioare;
–  Ordinuluiministruluieducaţieinaţionaleşicercetăriiştiinţifice nr. 
5.079/2016privindaprobareaRegulamentului-cadru de organizareşifuncţionare a unităţilor de 
învăţământpreuniversitar, cu modificărileşicompletărileulterioare;
–  Ordinuluiministruluieducaţieişicercetăriişi al ministruluisănătăţii nr. 
4.220/769/2020pentrustabilireaunormăsuri de prevenireşicombatereaîmbolnăvirilor cu SARS-
CoV-2 înunităţile/instituţiile de învăţământ;
–  art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2)şi ale art. 25 alin. (2) dinLegea nr. 
95/2006privindreformaîndomeniulsănătăţii, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare;
–  HotărâriiComitetuluiNaţionalpentruSituaţii de Urgenţă nr. 
24/2020privindaprobareainstituiriistării de alertă la nivelnaţionalşi a măsurilor de 
prevenireşi control al infecţiilor, încontextulsituaţieiepidemiologice generate de virusul
SARS-CoV-2;
–  recomandărilorInstitutuluiNaţional de SănătatePublică,

întemeiulprevederilorart. 15 alin. (3) dinHotărâreaGuvernului nr. 
24/2020privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiEducaţieişiCercetăriişi ale art.7 alin.
(4) dinHotărâreaGuvernului nr. 
144/2010privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiSănătăţii, cu 
modificărileşicompletărileulterioare,
ministruleducaţieişicercetăriişiministrulsănătăţii emit prezentulordin.

    ART. 1
Prezentulordinstabileştemăsuri de prevenireşicombatereaîmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
pentruMinisterulEducaţieişiCercetării, unităţi/instituţii de învăţământ, 
instituţiipubliceşitoatestructurileaflateînsubordonareasaucoordonareaacestuia. 

    ART. 2
Entităţileprevăzute la art. 1 au obligaţiasăiamăsuripentruorganizareaactivităţii, astfel:
    a) accesultrebuiesă fie organizatastfelîncâtsă fie asigurată o suprafaţăminimă de 4 
mppentrufiecarepersoanăşi o distanţăminimă de 2 m întreoricaredouăpersoaneapropiate;
    b) să nu permităaccesulpersoanelor a cărortemperaturăcorporală, măsurată la 
intrareaînincintă, depăşeşte 37,3^ C;
    c) săasiguredezinfectareasuprafeţelorexpuseşievitareaaglomerării de persoane.

    ART. 3
Încontextul epidemiologic actual, încondiţiileîn care estenecesarăprezenţafizică a 
elevilor/studenţilorpentrudesfăşurarea de activităţi/examinare, se 
impunerespectareaunormăsurispecifice de protejare a acestoraşi a întregului personal care 
participă la acestproces, conform prevederilorprezentuluiordin,
Ordinuluiministruluieducaţieişicercetăriişi al ministruluisănătăţii nr. 
4.220/769/2020pentrustabilireaunormăsuri de prevenireşicombatereaîmbolnăvirilor cu SARS-



CoV-2 înunităţile/instituţiile de învăţământ, recomandărilorşidispoziţiilorautorităţilor 
de resort.

    ART. 4
    (1)  Unităţile de învăţământpreuniversitar au obligaţiarespectăriimăsurilor de 
prevenireşiprotecţiepeperioadadesfăşurăriiactivităţilor de 
pregătirepentrueleviiclaselorterminale, precumşipeperioadaorganizăriiexamenelornaţionaleşi
de certificareşicalificare.
    (2)  Activitatea de pregătire se vaorganizapegrupe care vorcuprindecelmult 10 elevi, 
cu pauză de celpuţin 10 minute la fiecareorăpentruaerisireaîncăperilor. Prinexcepţie de la
prevederileart. 9 lit. (n) dinOrdinulministruluieducaţieişicercetăriişi al 
ministruluisănătăţii nr. 4.220/769/2020pentrustabilireaunormăsuri de 
prevenireşicombatereaîmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 înunităţile/instituţiile de învăţământ, 
pentruelevii care studiazăînlimbileminorităţilornaţionale, activitatea de pregătire nu 
vaduramaimult de 4 ore. 
    (3)  Pauzele se vorprogramaastfelîncâtsimultansă nu fie înpauzămaimult de douăgrupe de
maximum 10 elevifiecare.
    (4)  Înainte de începereaactivităţilor de pregătire/examinare, 
înspaţiileundeacesteaurmează a se desfăşura se varealizadezinfecţiasuprafeţelor cu 
substanţe biocide, pebază de clorsaualcool, urmată de aerisireaîncăperiipentru o perioadă 
de celpuţin 30 de minute.
    (5)  Accesulîninteriorulunităţii de învăţământpreuniversitar se 
varealizadoardupădezinfecţiamâinilor, verificareatemperaturii care nu trebuisădepăşească 
37,3 C şi sub rezervaabsenţeisimptomelorvirozelorrespiratorii.
    (6)  Petoatădurataactivităţilordesfăşurateînşcoală, atâtelevii, 
câtşişiprofesoriivorpurtamascămedicalăsimplăsaumascănemedicală din diverse materiale 
textile, iareleviivor fi aşezaţiînbănciastfelîncâtsăaibăcelpuţin un loc liber 
înstângaşidreaptaşi un rând liber înfaţăşi spate. Măştilepurtate de elevişiprofesorivor fi
colectateînvedereaeliminăriiînlocuri special destinate.
    (7)  Activitatea de examinare se vadesfăşura cu 
respectareatuturormăsurilormaisusprezentate. 

    ART. 5
    (1)  Unităţile de învăţământpreuniversitarşiinstituţiile de învăţământ superior au 
obligaţiasăasigureurmătoarelemăsuripentruelevi, studenţişipersonalul din cadrulacestora:
    a) laintrareaîninstituţie a elevilor/studenţilorşicadrelordidactice:
    1. asigurareatriajului epidemiologic (care 
săcuprindăşitermometrizareşiantecedentepersonalepesimptomatologierespiratorie) - 
candidaţi, examinatori;
    2. prestabilireacircuituluicătre/şi din sala de examen;
    3. candidaţiişisupraveghetoriivor fi protejaţi de mascafacială;
    4. intrareaînsala de examen se va face în mod organizat, perând, păstrânddistanţa de 2
m; spaţierilenecesare se pot marca cu bandăcoloratăînfaţauşii;
    5. pupitrelevor fi individualizate/prestabiliteşi de asemenea se 
vaasigurareprezentareagrafică a situăriiacestora la intrareaînsală, astfelîncâtsă se 
asigurecunoaştereaşiintrarea/locareafără a parcurgetoatăsuprafaţasălii; 
personalulceasigurăsupraveghereavadirijacandidatul direct cătreloculdestinat;

    b) asigurareacondiţiilorigieniceînsala de curs/examen:  
    1. asigurareacurăţenieişidezinfectăriipardoselilor, a locurilor de activitate 
(pupitre, scaune), clanţăuşă, cremongeamuri, pervazfereastră, prinştergere cu apăşi 
detergent, apoi cu substanţe biocide pebază de clorsaualcool, înainteşidupăfiecareserie de
candidaţi;
    2. aerisireasăliiînainte de examenpentru o perioadă de celpuţin 30 se minute;
    3. laintrareaînsalăvor fi prevăzutedispozitivemedicale cu 
substanţădezinfectantăpentrumâiniînnumărsuficient;
    4. stabilirealocurilor se va face astfelîncâtsăexiste o distanţăîntrecandidaţi, 
perândurişiîntrerânduri, de 2 m;
    5. pe tot parcursulderulăriicursurilor/examinărilor se vorrespectaregulilegenerale ale
uneiconduitesănătoase (distanţareasocială, evitareaatingerii cu mâna a nasului, 
ochilorşigurii, strănutulînpliulcotului/batista de unicăfolosinţă, 
evitareacontactelordirecte cu cei din jur);



    c) asigurareacondiţiilorigienice ale grupuluisanitar care deserveştesala de 
curs/examen:  
    1. asigurarea de dispozitivemedicale cu substanţădezinfectantăpentrumâini la 
intrareaîntoaletaunităţii;
    2. asigurarea de hârtieigienicăînfiecarecabină a toaletei;
    3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângălavoare;
    4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtiesauuscătoarepentrumâini;
    5. asigurareacurăţenieişidezinfectăriiîntreguluigrupsanitar (vas WC, lavoare, clanţe, 
pardoseală).

    (2)  Pentru a participa la admitereaînînvăţământul superior, candidatul din 
afaragraniţelorţăriitrebuiesăprezinte:
    1. declaraţiepepropriarăspundere din care săreiasăcăparticipantul a respectatregimul 
de izolare/carantinăşi nu a avut contact apropiat cu o persoanăconfirmată cu SARS-CoV-2 
înultimele 14 zile;
    2. adeverinţamedicală din care săreiasăstareaactuală de sănătate a deţinătoruluişi 
eventual antecedentepersonale legate de bolicronice, şirespectiv, de COVID-19, 
înlimbaromână.

    ART. 6
Inspectorateleşcolarejudeţene/InspectoratulŞcolar al 
MunicipiuluiBucureştiverificărespectarea de cătreunităţile/instituţiile de învăţământ a 
dispoziţiilorprezentuluiordinşi a normelorinstituite de autorităţile de resort 
peparcursulstării de alertă, încontextulpreveniriişicombateriiinfectării cu SARS-CoV-2. 

    ART. 7
    (1)  MinisterulEducaţieişiCercetării, conducerileunităţilor/instituţiilor de 
învăţământşiinstituţiilorpubliceaflateînsubordonarea/coordonareaacestuiarăspund de 
implementareaacţiunilor de prevenireşicombatereainfectării cu SARS-CoV-2 şi de 
organizareaşidesfăşurareaactivităţilor, conform atribuţiilorce le revinînconformitate cu 
prevederilelegaleînvigoare. 
    (2)  Măsurileprevăzuteînprezentulordinreprezintămăsuriminimalecetrebuiesă fie luate de
entităţileprevăzute la art. 1 şi pot fi completateprindispoziţiiemise de 
conducerileacestora, încolaborare cu autorităţilepublice locale, înfuncţie de 
specificulactivităţiifiecăreiunităţi/instituţii.

    ART. 8
Prezentulordin se publicăînMonitorulOficial al României, Partea I.

Ministruleducaţieişicercetării, 
                    Cristina Monica Anisie
Ministrulsănătăţii, 
NeluTătaru

    ----


