
ORDIN nr. 3805 din 17 mai 2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al 

ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 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 

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. 87/2021; 

- 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; 

- Referatului de aprobare nr. 11.600/CM din 17.05.2021, din care rezultă necesitatea modificărilor 

Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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 emit prezentul ordin. 

Art. I 

Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 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. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

- La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3)Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ, pe parcursul anului 

şcolar/universitar, se va actualiza în funcţie de situaţia epidemiologică, prin raportare la prevederile 

art. 3, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină." 

Art. II 

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de specialitate din 

cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, 

inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217700.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217701.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00137318.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00172589.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00211886.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00137318.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00220847.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00212235.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217700.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217701.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00220363.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00129795.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217700.htm
file:///C:/Users/Simona%20S/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394338/00217701.htm
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp394338/00221858.HTM
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp394338/00221858.HTM
file:///C:/Users/Simona S/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp394338/00221858.HTM


Art. III 

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

-****- 

Ministrul educaţiei, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu 

Ministrul sănătăţii, 

Ioana Mihăilă 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 512 din data de 17 mai 2021 
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