
ORDIN nr. 5349 din 6 octombrie 2021 

privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei 
şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 142 din 6.10.2021 al Direcţiei generale asistenţă 

medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului 
Sănătăţii, 

având în vedere prevederile: 
- art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările 

ulterioare; 
- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 76 din 30.09.2021 privind 

stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru 
aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi 

echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-
CoV-2, 
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. 
(4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii, interimar, emit următorul ordin: 
Art. I 

La articolul 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
942 din 1 octombrie 2021, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către 
cadrul medical din unitatea de învăţământ 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 al căror test efectuat în unitatea de învăţământ este negativ, precum şi 

elevii care prezintă în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv rezultatul certificat negativ 
al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, pot relua cursurile cu 
prezenţă fizică. Elevii care nu se prezintă la testare sau care nu prezintă rezultatul certificat 

negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR efectuat în ultimele 24 de ore, reiau cursurile cu 
prezenţă fizică după 14 zile de la suspendarea acestora." 

Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Ministrul educaţiei, 
Sorin-Mihai Cîmpeanu 

Ministrul sănătăţii, interimar, 
Cseke Attila Zoltan 

 
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 956 din data de 6 octombrie 2021 
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