
 
 

ANUNȚ  
Ref.: reluarea cursurilor școlare începând cu data de 08.11.2021 și noutățile legislative 

în domeniul educației valabile din data de 05.11.2021 

 

 

1. Având în vedere prevederile art. 3
1
 alin. (1), din Ordinul comun M.E./M.S. nr. 

5558/2389/05.11.2021, Consiliul de Administrație al unității școlare, întrunit în data de 

05.11.2021, a luat hotărârea reluării cursurilor elevilor cu prezență fizică în unitatea școlară 

începând de luni, 08.11.2021, cu respectarea regulilor de igienă și prevenire a infecției cu virusul 

SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile ordinului comun ME/MS nr. 

5338_1082_01.10.2021 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, modificat și completat de Ordinul comun M.E./M.S. nr. 

5558/2389/05.11.2021, art. I, punctele 1 și 2. 

            2. Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ (prof. înv. primar/prof. 

diriginte) cu privire la absența elevului în următoarele situații: 

– elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

– elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

– elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în 

carantină. 

           3. Noutăți legislative* privind organizarea și desfășurarea actului didactic în anul școlar 

2021-2022, valabile din data de 05.11.2021: 

 

- O.M.E. nr. 5549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

- O.M.E. nr. 5550/05.11.2021 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 

5447/2020; 

- Ordinul comun M.E./M.S. nr. 5558/2389/05.11.2021 privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 

5338_1082_01.10.2021 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; 

- Nota M.E. nr. 34799/05.11.2021-referitoare la precizări privind disciplinele la care se 

susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2021-2022. 
 

*documentele menționate sunt disponibile pe site-ul unității școlare la adresa 

https://scoalacentralaph.ro/anunturi/  
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