
MlNISTERUL EDUCATIEI CABINET MINISTRU 

INSTRUCTIUNE 
' 

pentru punerea in aplicare a Ordinului nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a 
activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru 
prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 242/SI/04.10.2021, precum ~i prevederile: 
- art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna 
functionare a sisternului de invatarnant ~i pentru rnodificarea ~i cornpletarea Legii educapei naponale nr. 
1/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2011, cu rnodificarile ulterioare; 
- art. 6 din Ordinului nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea rnasurilor de organizare a activitatii in cadrul 
unitati].or/institutiilor de invatarnant in condipi de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 
imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvemului nr. 369/2021 privind organizarea ~i 
functionarea Ministerului Educatiei, 

ministrul educapei, 
ernite prezenta instrucµune: 

ART.1 (1) Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 5338/1082/2021, in cazul in care 
in unitatea de invatamant exista cabinet medical ~colar, in vederea reluarii cursurilor cu prezenta fizica, 
elevii care vor sa se testeze incepand cu a 8-a zi de la data confirmarii cazului pozitiv, solicita acest lucru 
personalului medical din cabinetul ~colar. 
(2) in cazul in care in unitatea de invatamant nu exista cabinet medical ~colar, elevii se vor adresa 
direcµilor de sanatate publica judetene/a municipiului Bucure~ti. 

ART.2 (1) in vederea aplicarii dispozitiilor art.6 alin. (1) din Ord. nr. 5338/1082/2021, suspendarea 
cursurilor la nivelul unei grupe de invatamant antepre~colar/pre~colar sau clase de invatamant primar, 
gimnazial, liceal, profesional ~i postliceal nu necesita avizul CJSU/CMBSU, suspendarea facandu-se 
direct, prin decizia consiliului de administraµe al unitaµi de invatarnant preuniversitar/conexe, cu avizul 
inspectoratului ~colar judetean/al municipiului Bucure~ti. 
(2) Decizia CJSU/CMBSU este necesara doar in cazul suspendarii cursurilor cu prezenta fizica la nivelul 
intregii unitati de invatamant. 

ART.3 Inspectoratele $colare Judetene/al municipiului Bucure~ti, precum ~i unitatile de 
invatamant/conexe vor duce la indeplinire prevederile prezentei instrucµuni. 

Bucure!ti 
Nr .. ~.~ ... ~ ... Data 04.10.2021 
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