INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

31 mai 2021

√ ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în
Sănătate132/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate nr. 433/2020 privind iniţierea monitorizării tematice a
unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare,
publicat in Monitorul Oficial 559/31.05.2021
→Perioada prevăzută la art. 1 din Ordinul nr. 433/2020, se prelungeşte până la data de 30
iunie 2021.
→Unităţile sanitare înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, precum şi structurile
de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

√ ORDINUL ministrului tineretului şi sportului 317/2021 pentru aprobarea Normelor
privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului
Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, publicat in Monitorul
Oficial 559/31.05.2021
→Se aprobă Normele privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi
tineret, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
→Direcţia sportul pentru toţi şi programe pentru tineret va comunica prezentul ordin
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a
Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Norma din 2021 privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret
Dată act: 21-mai-2021
Emitent: Ministerul Tineretului si Sportului
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1.Cadrul general
Prezentele norme reprezintă măsurile care trebuie îndeplinite de către centrele de
agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin
direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, pentru reluarea activităţilor şi diminuarea riscului
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2.
Aplicarea prezentelor norme contribuie la diminuarea riscului de infecţie cu virusul SARS-CoV2, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.
Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, denumite în continuare DJST, colaborează cu
direcţiile de sănătate publică judeţene în vederea instituirii măsurilor de prevenire şi
combatere a îmbolnăvirilor în centrele de agrement/bazele turistice pe care le administrează.
În acest sens, DJST au obligaţia de a desemna o persoană responsabilă în menţinerea legăturii
permanente cu direcţia de sănătate publică judeţeană.
DJST răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a infectării
cu virusul SARS-CoV-2. Măsurile vor viza următoarele aspecte: cazarea, serviciile conexe
(alimentaţie, curăţenie), interacţiunile specifice activităţilor (interacţiunile dintre copii, tineri,
însoţitori, animatori, personalul angajat al structurii).
DJST vor instrui, sub semnătură, personalul lucrător cu privire la regulile stricte de igienă ce
trebuie respectate la nivelul centrului de agrement/bazei turistice pentru prevenirea,
combaterea şi diminuarea riscului îmbolnăvirilor, inclusiv asupra măsurilor suplimentare
necesare prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Persoanele care pot intra în centrele de agrement/bazele turistice sunt copiii/tinerii
beneficiari ai taberelor sau ai altor activităţi cu caracter recreativ sau sportiv, însoţitorii
acestora care pot fi cadre didactice, antrenori, instructori sau animatori, personalul angajat al
structurii de cazare şi masă şi cadrele medicale (medic şi asistent) care sunt delegate în
unitatea respectivă.
Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret au obligaţia de a lua măsuri pentru organizarea
activităţii în cadrul centrelor de agrement/bazelor turistice pe care le administrează.
2.Măsuri de prevenire, combatere şi diminuare a riscului de infectare cu virusul SARS-CoV2
- Centrele de agrement/Bazele turistice vor funcţiona la capacitatea prevăzută de
reglementările legale în vigoare, limitând, dacă este cazul, numărul de persoane cu care
participanţii intră în contact în scopul diminuării riscului de răspândire a virusului.
- Centrele de agrement/Bazele turistice vor avea amenajată o cameră, denumită izolator,
pentru persoanele care au simptome specifice infecţiei cu SARS-CoV-2. Aceasta nu va putea
fi folosită în alt scop decât pentru izolarea persoanelor mai sus menţionate.
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- Afişarea la loc vizibil a mesajelor de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
- Efectuarea unui triaj epidemiologic zilnic al tuturor persoanelor care se află în incinta
structurilor de mai sus
- În situaţia în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de
sănătate este precară, aceasta este izolată şi se va proceda la testarea ei, iar DJST informează
direcţiile de sănătate publică judeţene, prin persoana desemnată. În acest sens fiecare centru
de agrement/bază turistică este obligat(ă) să deţină unul sau mai multe seturi de teste SARSCoV-2. Totodată, se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor respective, de către
unităţi autorizate. Comunicarea se desfăşoară după cum urmează:
Minor -> însoţitor -> cadru medical -> reprezentant DJST în relaţia cu Direcţia de sănătate
publică (DSP) -> DSP.
- Curăţarea şi dezinfectarea zilnică a pardoselilor, a obiectelor, a clanţei uşii, a cremonului de
la geamuri, a pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide
- Masca de protecţie este obligatorie pe toată perioada şederii în centrul de agrement/baza
turistică (conform normativelor în vigoare)
- Personalul angajat şi cadrele medicale vor purta măşti şi mănuşi de protecţie pe toată
perioada prestării serviciilor în centrele de agrement/bazele turistice.
- Dezinfectarea zilnică cu substanţe biocide a intrărilor/ieşirilor, coridoarelor/holurilor şi
grupurilor sanitare
- Asigurarea permanentă a săpunului, prosoapelor de hârtie, dispenserelor cu dezinfectant
pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, astfel încât persoanele din
interiorul structurii să îşi poată igieniza în mod regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau
cu săpun
- Colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate, semnalizate
corespunzător.
- Însoţitorii/Cadrele didactice şi angajaţii DJST vor supraveghea respectarea cu stricteţe a
măsurilor de distanţare fizică şi măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARSCoV-2.
- Aerisirea regulată a spaţiilor, cel puţin 30 de minute, de minimum trei ori pe zi
- Servirea mesei se va realiza în condiţii de siguranţă, păstrând distanţa menţionată de
reglementările legale în vigoare.
3.Pregătirea spaţiilor de cazare şi amenajare a mesei
- Dezinfectarea suprafeţelor expuse
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- Implementarea măsurii de distanţare fizică conform reglementărilor legale în vigoare la
momentul desfăşurării taberei. De asemenea, împărţirea pe camere se va realiza respectând
grupurile deja formate.
- Asigurarea materialelor de igienă şi de protecţie sanitară necesare participanţilor în centrele
de agrement/bazele turistice
- Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor
4.Accesul în centrele de agrement/bazele turistice
- Este interzis accesul altor persoane decât cele prevăzute mai sus.
- Sosirea în tabără se poate face fie cu mijloc de transport în comun, cu respectarea normelor
de distanţare socială, fie reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor îi vor însoţi pe aceştia până
la intrarea în incinta structurilor de mai sus.
- Se va evita sosirea tuturor participanţilor la aceeaşi oră, pentru a elimina riscul formării
cozilor la intrarea în centrul de agrement/baza turistică. În acest sens se recomandă realizarea
unui program orar de sosire a grupurilor.
- În bagaje participanţii vor avea: măşti, mănuşi şi dezinfectant de mâini.
- De la intrare, copiii/tinerii minori vor fi preluaţi de către însoţitori. Fiecare însoţitor îşi va
asuma răspunderea, luând în grijă cel mult 10 copii/tineri.
- La intrarea în incinta centrului de agrement/bazei turistice:
-- participanţii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la normele şi rigorile pe care vor fi obligaţi
să le respecte pe tot parcursul desfăşurării taberei;
-- minorii vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere a reprezentaţilor legali (părinţi,
tutori etc.) care va conţine informaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii SARS-CoV-2, conform formularului nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1;
-- însoţitorii vor completa o declaraţie pe propria răspundere care va conţine informaţii cu
privire la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform
formularului nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2;
-- participanţii tineri majori vor completa o declaraţie pe propria răspundere care va conţine
informaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, conform
formularului nr. 3, prevăzut în anexa nr. 3;
-- participanţii vor prezenta o adeverinţă medicală (aceasta va fi eliberată cu una sau
maximum două zile înainte de plecarea în tabără), din care să reiasă starea actuală de
sănătate şi eventual antecedentele personale legate de boli cronice şi, respectiv, de infectarea
cu virusul SARS-CoV-2;
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-- personalul medical delegat în centrul de agrement/baza turistică va efectua un control
medical (triaj epidemiologic) în urma căruia ar putea fi depistată prezenţa virusului în
organism.
- DJST informează direcţiile de sănătate publică judeţene despre depistarea unor cazuri
suspecte de infecţie la persoanele din cadrul centrelor de agrement/bazelor turistice,
indiferent dacă sunt copii/tineri, însoţitori/cadre didactice sau angajaţi.
5.Desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement/bazele turistice
- Programul activităţilor va fi anunţat din prima zi, pentru toată perioada taberei, astfel încât
personalul angajat să poată asigura igiena spaţiilor.
- Participanţii vor fi separaţi în grupuri mai mici, în care îşi vor desfăşura toate activităţile. Prin
această măsură se urmăreşte limitarea numărului de persoane cu care fiecare intră în contact
şi se reduce posibilitatea de transmitere a virusului.
- Se vor amenaja, dacă nu există deja, spaţii de activităţi în aer liber şi se evită activităţile care
implică un grad ridicat de contact.
- Doar în zilele în care starea vremii nu permite desfăşurarea activităţilor în aer liber, acestea
vor avea loc în spaţii interioare special amenajate. În acest caz, participanţii vor avea obligaţia
de a purta mască.
- Se limitează durata activităţilor în spaţii închise astfel încât să se poată stabili un orar clar
pentru aerisirea riguroasă a sălii.
- În cazul în care participanţii sunt implicaţi în activităţi sportive care implică un efort fizic
susţinut, distanţa dintre două persoane trebuie să fie suficient de mare, minimum 2 metri, de
exemplu, 5 m pentru plimbare rapidă şi 10 m pentru alergare sau mers cu bicicleta.
- Participanţii la activităţile de tabără vor fi instruiţi să îşi spele mâinile înainte şi după
terminarea activităţilor şi să evite atingerea feţei cu mâinile neigienizate.
- Obiectele utilizate vor fi dezinfectate înainte şi după utilizare.
- Este interzisă folosirea în comun a duşurilor, a saunei (dacă este cazul) şi a altor zone cu risc
mare de transmitere a virusului.
- Pe timpul desfăşurării taberelor, participanţii vor fi nevoiţi să evite să bată palma sau să se
îmbrăţişeze, dar pot identifica alte modalităţi de a se bucura, fără a necesita contact direct cu
zonele vulnerabile, de exemplu, atingerea coatelor sau atingerea vârfului încălţămintei etc.
- Participanţii vor fi obligaţi sau nu să poarte măşti sau alte echipamente de protecţie pe
perioada desfăşurării taberei în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi de legislaţia în
vigoare.
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- Participanţilor le este interzisă părăsirea centrelor de agrement/bazelor turistice, cu
excepţia cazurilor în care specificul taberei implică excursii, drumeţii sau plajă în afara
structurii de cazare, cu obligaţia limitării contactului cu persoane din exterior şi respectarea
legislaţiei în vigoare.
6.Menţiuni
- Prezentele norme pot fi modificate şi completate în funcţie de evoluţia pandemiei cu virusul
SARS-CoV-2.
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA nr. 1:Formularul nr. 1
Declaraţia reprezentantului legal
Declaraţie de sănătate - SARS-CoV-2
Centrul de agrement/Baza turistică .........................................
Subsemnatul, ......................................., părinte/reprezentant legal al minorului
......................................, având vârsta de ........ ani, din localitatea .......................................,
telefon ........................., e-mail ....................., declar următoarele:
- Sunt de acord ca minorul ............................................. să participe la tabăra care se va
desfăşura în Centrul de agrement/Baza turistică ...............................................
- Nu am fost/călătorit în ultimele 3 săptămâni în ţări sau zone cu grad ridicat de risc de
infectare cu virusul SARS-CoV-2.
- Nu am luat contact cu persoane infectate sau purtătoare de acest virus în ultimele 3
săptămâni.
- Nu am prezentat eu sau minorul simptomele îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în ultimele 3
săptămâni.
- Nu am fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2 eu sau minorul în ultimele 3 săptămâni.
- Sunt de acord cu purtarea măştii de către minor atunci când activitatea desfăşurată o
impune.
- Sunt de acord cu efectuarea triajului epidemiologic la intrarea în centrul de agrement/baza
turistică.
- Sunt de acord cu efectuarea zilnică a controlului medical primar în vederea depistării
eventualelor simptome de SARS-CoV-2.
- Înţeleg şi iau cunoştinţă de faptul că există un minim risc de infectare cu acest virus, în ciuda
tuturor măsurilor de precauţie luate.

6

- Înţeleg că, în cazul în care minorul contactează acest virus pe perioada şederii în tabără, DJST
nu se va face vinovată de acest lucru şi nu voi considera Centrul de agrement/Baza turistică
............................ responsabil/ă de acest lucru.
- Înţeleg că voi răspunde în faţa organelor abilitate pentru eventualele prejudicii/daune
cauzate de declaraţiile mele în cazul în care sunt neconforme cu realitatea.
La momentul plecării de acasă, minorul nu a prezentat simptomele vreunei boli, iar
temperatura corpului a fost de ..........°C.
Data

Semnătura

...........................................

......................................

(Se va completa în data plecării.)
ANEXA nr. 2:Formularul nr. 2
Declaraţia însoţitorului
Declaraţie de sănătate - SARS-CoV-2
Centrul de agrement/Baza turistică .............................................
Subsemnatul,
..........................................,
având
calitatea
de
cadru
didactic/însoţitor/animator în cadrul taberei care se desfăşoară în perioada ............................,
legitimat cu ..............., telefon ...................., e-mail ..................., declar următoarele:
- Sunt de acord să îmi asum răspunderea/să desfăşor activităţi pentru/cu minorii:
1.............................................
2.............................................
- Sunt de acord să respect Normele privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi
tineret, aprobate prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 317/2021, să le aplic şi să
urmăresc aplicarea lor de către minorii pentru care mi-am asumat răspunderea.
- Am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit Recomandările privind conduita socială responsabilă
în prevenirea răspândirii coronavirusului (SARS-CoV-2), publicate de Grupul de Comunicare
Strategică al Ministerului Afacerilor Interne.
- Nu am fost/călătorit în ultimele 3 săptămâni în ţări sau zone cu grad ridicat de risc de
infectare cu virusul SARS-CoV-2.
- Nu am luat contact cu persoane infectate sau purtătoare de acest virus în ultimele 3
săptămâni.
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- Nu am prezentat simptomele îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în ultimele 3 săptămâni.
- Nu am fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele 3 săptămâni.
- Sunt de acord cu purtarea măştii atunci când activitatea desfăşurată o impune.
- Sunt de acord cu efectuarea triajului epidemiologic la intrarea în centrul de agrement/baza
turistică.
- Sunt de acord cu efectuarea zilnică a controlului medical primar în vederea depistării
eventualelor simptome de SARS-CoV-2.
- Înţeleg şi iau cunoştinţă de faptul că există un minim risc de infectare cu acest virus, în ciuda
tuturor măsurilor de precauţie luate.
- Înţeleg că, în cazul în care contactez acest virus pe perioada şederii în tabără, DJST nu se va
face vinovată de acest lucru şi nu voi considera Centrul de agrement/Baza turistică
......................... responsabil/ă de acest lucru.
- Înţeleg că voi răspunde în faţa organelor abilitate pentru eventualele prejudicii/daune
cauzate de declaraţiile mele în cazul în care sunt neconforme cu realitatea.
La momentul plecării de acasă, nu am prezentat simptomele vreunei boli, iar temperatura
corpului a fost de: ..........°C.
Data

Semnătura

...........................................

......................................

(Se va completa în data plecării.)
ANEXA nr. 3:Formularul nr. 3
Declaraţie pe propria răspundere
Declaraţie de sănătate - SARS-CoV-2
Centrul de agrement/Baza turistică ..................................................
Subsemnatul, ........................................, având vârsta de ....... ani, din localitatea
......................................, telefon ......................, e-mail .........................., declar următoarele:
- Nu am fost/călătorit în ultimele 3 săptămâni în ţări sau zone cu grad ridicat de risc de
infectare cu virusul SARS-CoV-2.
- Nu am luat contact cu persoane infectate sau purtătoare de acest virus în ultimele 3
săptămâni.
- Nu am prezentat eu sau minorul simptomele îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în ultimele 3
săptămâni.
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- Nu am fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele 3 săptămâni.
- Sunt de acord cu purtarea măştii atunci când activitatea desfăşurată o impune.
- Sunt de acord cu efectuarea triajului epidemiologic la intrarea în centrul de agrement/baza
turistică.
- Sunt de acord cu efectuarea zilnică a controlului medical primar în vederea depistării
eventualelor simptome de SARS-CoV-2.
- Înţeleg şi iau cunoştinţă de faptul că există un minim risc de infectare cu acest virus, în ciuda
tuturor măsurilor de precauţie luate.
- Înţeleg că, în cazul în care contactez acest virus pe perioada şederii în tabără, DJST nu se va
face vinovată de acest lucru şi nu voi considera Centrul de agrement/Baza turistică
.......................... responsabil/ă de acest lucru.
- Înţeleg că voi răspunde în faţa organelor abilitate pentru eventualele prejudicii/daune
cauzate de declaraţiile mele în cazul în care sunt neconforme cu realitatea.
La momentul plecării de acasă, nu am prezentat simptomele vreunei boli, iar temperatura
corpului a fost de: ..........°C.
Data

Semnătura

...........................................

......................................

(Se va completa în data plecării.)

√ Ordonanta de urgenta nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial 460/31.05.2021
→Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 246, alineatul (3) se abrogă.
2.La articolul 257, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 257
(1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public, care constă în probă
scrisă şi interviu, de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional."
3.La articolul 257, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:
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"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul naţional pentru
ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi
cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3);
b) au cel puţin 5 ani vechime în învăţământ."
4.La articolul 260, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 260
(1) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
se ocupă prin concurs, care constă în probă scrisă şi interviu, conform unei metodologii
elaborate de către Ministerul Educaţiei şi aprobate prin ordin al ministrului, de către cadre
didactice titulare în învăţământ membre ale corpului naţional de experţi în management
educaţional, care au titlul de doctor sau gradul didactic I."
5.La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul naţional pentru
ocuparea funcţiei de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului
didactic şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management
educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au diplomă de licenţă;
b) au titlul de doctor sau gradul didactic I."
6.La articolul 261, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot înscrie la concursul pentru ocuparea
funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi cadrele didactice titulare
care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi
gradul didactic I sau II."
7.După articolul 261 se introduce un nou articol, articolul 2611, cu următorul cuprins:
"Art. 2611
Candidaţii înscrişi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în
unităţile de învăţământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru
ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie
să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă pentru a promova la proba de interviu.
Punctajul obţinut la proba de interviu trebuie să fie minimum 7 (şapte)."
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→Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

√ Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului
şi turismului şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor 707/877/828/2021 pentru
aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice , publicat in Monitorul Oficial
560/31.05.2021
→Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
→Operatorii economici sau, după caz, administratorii care desfăşoară activităţi de operare a
plajelor turistice, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
→Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurilor de specialitate ale Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului şi Turismului, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi
al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor vor controla modul de aplicare a prevederilor
prezentului ordin.
→Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii, al
ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 969/1.810/1.166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a
plajelor turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 mai 2020,
se abrogă.
Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice
Dată act: 18-mai-2021
CAPITOLUL I:Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de
operare a plajelor turistice.
Art. 2
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În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute în Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Începând cu data publicării prezentului ordin, sunt permise activităţile de operare a plajelor
turistice.
CAPITOLUL II:Măsuri specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea plajelor
turistice
SECŢIUNEA 1:Cerinţe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice şi cerinţe
pentru operarea plajelor turistice
Art. 4
(1)Operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte
de reluarea activităţilor, au următoarele obligaţii:
a)verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor;
b)revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru
creşterea frecvenţei acestor operaţiuni;
c)asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor
personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate;
d)igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor,
echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul care îşi desfăşoară activitatea în
unitate din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, după caz, şi a celor utilizate
de turişti;
e)reinstruirea sub semnătură a personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitate cu privire
la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităţilor, inclusiv asupra
măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV2;
f)la intrarea în unitate se va face un triaj observaţional al angajaţilor (accesul personalului cu
semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea
obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie
a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu
modificările ulterioare;
g)asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi
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completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de
aptitudini pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate;
h)asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor;
i)asigurarea că personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate are efectuate cursurile
privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului
ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a
personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii, operatorii economici sau
administratorii, după caz, sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să
se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g). Aceste
documente vor fi puse la dispoziţia organelor de control ori de câte ori se solicită.
(3)După reluarea activităţii, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), operatorii
economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:
a)respectarea planurilor şi procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de măsuri
destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între personalul care îşi desfăşoară
activitatea în unitate, cât şi în relaţia cu turiştii;
b)creşterea frecvenţei operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie cu produse biocide avizate, pe
bază de proceduri documentate, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor utilizate de
personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate şi de către turişti;
c)monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului care îşi desfăşoară activitatea
în unitate şi interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecţie
respiratorie sau semne specifice altor boli transmisibile;
d)personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate va fi instruit şi informat cu privire la
măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 şi în special la necesitatea menţinerii
permanente a regulilor adecvate de igienă şi de protecţie sanitară;
e)notificarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în cazul
în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul care îşi desfăşoară
activitatea în unitate;
f)aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spaţiului de lucru, în cazul în care o
persoană din cadrul personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitate a fost depistată
pozitiv cu COVID-19, conform normelor în vigoare.
SECŢIUNEA 2:Măsuri de protecţie a turiştilor
Art. 5
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Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligaţii privind protecţia
turiştilor în spaţiile în care aceştia au acces:
1.vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces şi de comportament pe plajă;
2.se asigură măsuri pentru respectarea unei distanţe de 2 m (stânga/dreapta, faţă/spate)
între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite;
3.pentru estimarea capacităţii plajei cu menţinerea distanţei fizice se pot folosi atât proiecţii
de date anterioare, cât şi monitorizare activă;
4.administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu
menţinerea distanţei fizice, descurajarea aglomerării şi limitarea adunărilor mari;
5.de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecţiei
cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:
a)restricţionarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depăşite şi
distanţa fizică nu poate fi menţinută;
b)asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;
c)stabilirea de culoare unidirecţionale, separate, de intrare şi de ieşire;
d)rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem
de rezervare online sau telefonic şi/sau adoptarea de ore strategice de funcţionare sau criterii
de închidere flexibile;
e)colaborare cu forţele de ordine pentru redirecţionarea
vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;

sau

devierea

f)limitarea numărului de angajaţi care interacţionează cu turiştii;
6.accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete)
trebuie să respecte regulile de distanţare fizică;
7.trebuie să se menţină o distanţă de cel puţin 2 metri între persoane (inclusiv angajaţii) în
orice moment; excepţie: membri ai aceleiaşi familii sau dacă siguranţa activităţii de bază
necesită o distanţă mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);
8.se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât
cei care prestează servicii pe plajă să stea distanţaţi la cel puţin 1,5 metri;
9.instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spaţiul
rezervat personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitate şi turişti;
10.servirea clienţilor se va face de către personalul care îşi desfăşoară activitatea pe plaja
concesionată, fără deplasarea clienţilor în punctele de servire;
11.se evită, pe cât posibil, servirea de produse neambalate;
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12.în cazul plajelor neconcesionate, administraţia publică locală va răspunde de menţinerea
regulilor de distanţare fizică şi evitarea formării de aglomerări;
13.semnalizarea distanţelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele
de intrare şi ieşire, pentru a controla prezenţa/densitatea utilizatorilor;
14.echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, şezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual,
fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie;
15.înainte şi după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune, şezlonguri,
umbrele) vor fi curăţate şi dezinfectate cu produse biocide avizate;
16.toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea
igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puţin 60% alcool, prosoape de hârtie şi coşuri de gunoi
fără atingere. Se va asigura curăţarea şi dezinfecţia frecventă a acestora;
17.suprafeţele atinse frecvent trebuie curăţate şi dezinfectate;
18.nu sunt permise activităţi sportive sau de agreement decât în spaţii special amenajate cu
acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii;
19.se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient şi că se evită pe cât
posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi;
20.se asigură că personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate, după caz, va purta mască;
21.asigură dispozitive şi produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiştilor şi
informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
22.asigură şezlonguri pentru fiecare persoană precum şi dezinfectarea acestora după fiecare
persoană.
SECŢIUNEA 3:Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate
Art. 6
(1)Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi
Turismului, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate şi aplicate
măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competenţă al fiecărei
părţi, stabilit prin legislaţia specifică în vigoare.
(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, şi/sau ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă,
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3)Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii se informează reciproc cu privire la orice informaţie deţinută
ca urmare a controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de prevederile
prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă.
CAPITOLUL III:Dispoziţii finale
Art. 7
(1)Operatorii economici şi/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească şi să aplice, în
funcţie de specificul unităţii, ghidurile şi recomandările în legătură cu prevenirea şi
combaterea răspândirii COVID-19.
(2)În situaţia în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă
activităţile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare
şi conducere a intervenţiei judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3)Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici
şi administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare,
precum şi/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2.

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3858/2021 pentru modificarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele
vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2021-2022, publicat in Monitorul Oficial 560/31.05.2021
→ Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru
admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
834 şi 834 bis din 11 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
- La profilul artistic, specializarea coregrafie se modifică după cum urmează:
"PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA COREGRAFIE
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Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea
Coregrafie constau în:
Proba I - reprezentând studiul de dans clasic - se echivalează cu media generală obţinută de
candidat în ultimul an de studiu la disciplina Dans clasic;
Proba a II-a - reprezentând interpretarea unei coregrafii clasice la alegere - constă în evaluarea
înregistrării în format digital, pe CD/DVD/USB stick, a evoluţiei candidatului elev interpretând
coregrafia clasică aleasă.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, altul
decât specializarea coregrafie, constau în evaluarea unei înregistrări în format digital, pe un
CD/DVD/USB stick, cu elevul candidat interpretând 2 (două) coregrafii clasice diferite, fiecare
dintre ele fiind considerată probă de sine stătătoare.
La înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unităţii şcolare liceale care
organizează probele de aptitudini, fie în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, fie prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, se va
depune/transmite împreună cu CD/DVD/USB stick-ul conţinând înregistrarea audiovideo şi o
declaraţie pe propria răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal,
privind veridicitatea imprimării digitale depuse/trimise.
NOTE:
1.Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizie a inspectoratului şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
- preşedinte (fără drept de notare)- directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- vicepreşedinte (fără drept de notare)- profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare)- doi profesori de specialitate.
2.Echivalarea şi evaluarea probelor se fac de către comisiile de examinare şi evaluare din
unitatea de învăţământ care organizează probele de aptitudini pe baza criteriilor de evaluare
stabilite de acestea.
3.Nota minimă de promovare pentru fiecare probă evaluată a examenului este 5 (cinci) şi se
stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire a notelor acordate
de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
4.Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
5.Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (şase).
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6.Un candidat se consideră neprezentat la probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat
pe CD/DVD/USB stick numărul de coregrafii clasice conform prevederilor mai sus menţionate.
7.La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii."
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu
Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi unităţile de învăţământ care organizează examen de certificare a calificării
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

√ Ordinul ministrului educației nr. 3859/2021 privind completarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor
învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.433/2014, publicat in Monitorul Oficial 561/05.05.2021
→Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, se completează după cum urmează:
1.La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
"(4) Pentru sesiunea de examen 2021, graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională,
prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmeşte şi se afişează cu cel puţin două zile înainte de
începerea examenului."
2.După articolul 231 se introduce un nou articol, articolul, cu următorul cuprins:
"Art. 232
Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, structura probelor de
examen constă în:
a) La liceele de artă, specializările: arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale,
design, restaurare-conservare bunuri culturale:
(i)susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
(ii)proba practică în specializarea certificată.
b) La liceele de artă, specializarea muzică, structura probelor de examen constă în:
(i)instrumente:
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- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
- proba practică în specializarea certificată;
(ii)artă vocală interpretativă:
- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
- proba practică în specializarea certificată;
(iii)muzică vocală de jazz şi muzică uşoară:
- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
- proba practică în specializarea certificată;
(iv)muzică tradiţională românească:
- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
- proba practică în specializarea certificată;
(v)teorie-solfegiu-dicteu:
- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
- proba practică în specializarea certificată.
c) La liceele de artă, specializarea coregrafie, structura probelor de examen constă în:
(i)susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
(ii)proba practică în specializarea certificată.
d) La liceele de artă, specializarea arta actorului, structura probelor de examen constă în:
(i)susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul
stabilit de comisia de organizare;
(ii)proba practică în specializarea certificată.
e) La seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, structura probelor de
examen constă în:
(i)susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al
Vechiului şi Noului Testament;
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(ii)proba practică de specialitate din tipic şi liturgică, muzică bisericească, catehetică şi
omiletică.
f) La seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, structura
probelor de examen constă în:
(i)susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al
Vechiului şi Noului Testament;
(ii)proba practică de specialitate realizată în timpul anului şcolar.
g) La liceele teologice penticostale, structura probelor de examen constă în:
(i)susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din doctrine biblice, clasa a XI-a şi
clasa a XII-a;
(ii)proba practică de specialitate la disciplina pneumatologie.
h) La seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice,
specializarea ghid turism religios, structura probelor de examen constă în:
(i)susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate;
(ii) proba practică de specialitate.
i) La liceele pedagogice, specializarea învăţător-educatoare, structura probelor de examen
constă în:
(i)prezentarea strategiei didactice a lecţiei/lecţiilor demonstrative - proiecte de activitate
didactică şi o scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin
intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
(ii)proba practică - activitate didactică - susţinerea a două lecţii demonstrative - una în
învăţământul preşcolar şi cealaltă în învăţământul primar, în conformitate cu programa de
practică pedagogică specifică specializării şi cu planurile de învăţământ pentru cele două
niveluri.
j) La liceele pedagogice, specializarea educator-puericultor, structura probelor de examen
constă în:
(i)prezentarea strategiei didactice a lecţiei demonstrative - proiect de activitate didactică şi o
scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin intermediul poştei
electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
(ii)proba practică - activitate didactică - susţinerea unei activităţi finale în învăţământul
antepreşcolar, conform programei de practică pedagogică specifică specializării şi
curriculumului pentru educaţie timpurie.
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k) La liceele pedagogice, specializările instructor de educaţie extraşcolară şi mediator şcolar,
structura probelor de examen constă în:
(i)prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul
poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
(ii)proba practică - prezentarea complexă (proiectare, organizare, desfăşurare) a unei
activităţi educative de timp liber/a unui caz supus medierii, pe o temă la alegere.
l) La liceele pedagogice, specializările bibliotecar-documentarist şi pedagog şcolar, structura
probelor de examen constă în:
(i)prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul
poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
(ii)proba practică - prezentarea complexă (organizare şi desfăşurare) a unei activităţi de
bibliotecă-inventariere, clasificare, îndrumare metodico-ştiinţifică/a unei activităţi educative,
pe o temă la alegere.
m) La liceele/clasele cu program sportiv, structura probelor de examen constă în:
(i)susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;
(ii)proba practică de specialitate."
3.La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare
a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, probele de examen vor fi
planificate în perioada 7-11 iunie 2021."
4.După articolul 342 se introduc două noi articole, articolele 343 şi 344, cu următorul cuprins:
"Art. 343
Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, la profilurile la care candidaţii nu trebuie să susţină
proiectele/lucrările de specialitate sau transmit susţinerea proiectelor/lucrărilor de
specialitate pe suport electronic, comisia de examinare din unitatea de învăţământ evaluează
numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut calificativul admis, confirmat prin
referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului/lucrării de
specialitate.
Art. 344
Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, la seminariile/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program
sportiv se susţin online numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut calificativul
21

admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al
proiectului/lucrării de specialitate. Candidaţii intră online în examen în ordinea şi la ora
stabilită de comisie. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei/subcomisiei de
examinare verifică online identitatea fiecărui candidat."
5.La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
"(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare
a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, în cazul susţinerii online a
proiectului/lucrării de specialitate, membrii comisiei/subcomisiei de examinare, cu drept de
notare, pot adresa candidatului întrebări asupra conţinutului, rezultatelor obţinute etc., fără
a depăşi un timp maxim de 15 minute pentru fiecare candidat (prezentare şi răspuns la
întrebări)."
6.La articolul 39, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul
cuprins:
"(9) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, la profilul pedagogic, proba practică se poate realiza şi prin
intermediul tehnologiei şi internetului ca: lecţie, activitate didactică, activitate de timp
liber/de mediere etc. Calendarul de organizare şi desfăşurare a probei cuprinde:
a) programarea pe zile şi ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) şi specializări;
b) unitatea de învăţământ/clasa, cadrul didactic metodist şi disciplina la care se
susţine/echivalează lecţia/activitatea educativă."
7.După articolul 401 se introduce un nou articol, articolul 402, cu următorul cuprins:
"Art. 402
Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, proba practică se echivalează după cum urmează:
a) la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale,
design, restaurare-conservare bunuri culturale, muzică, arta actorului, proba practică se
echivalează cu media generală la disciplina principală de specialitate din clasa a XII-a. Pentru
specializarea restaurare-conservare bunuri culturale, disciplina principală de specialitate este
disciplina Atelier de specialitate (teorie şi tehnici de conservare-restaurare);
b) la profilul artistic, specializarea coregrafie, proba practică se echivalează cu media
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute în clasa a XII-a la
disciplinele Dans clasic sau Dans contemporan, în funcţie de specializare, şi Repertoriu
individual;
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c) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, proba practică se
echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor
obţinute la disciplinele tipic şi liturgică (clasa a XII-a), muzică bisericească (clasa a XII-a),
catehetică şi omiletică (clasa a XI-a), catehetică şi omiletică (clasa a XII-a);
d) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, proba practică
va consta din prezentarea online a unei lucrări practice în specialitate (patrimoniu cultural),
realizată în acest scop, în timpul anului şcolar;
e) la liceele teologice penticostale, proba practică se echivalează cu media generală la
disciplina pneumatologie, clasa a XII-a;
f) la seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice,
specializarea ghid turism religios, proba practică se echivalează cu media aritmetică, calculată
cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute la disciplina practica de specialitate, clasa
a XI-a, şi la disciplina practică de specialitate, clasa a XII-a;
g) la liceele/clasele cu program sportiv, proba practică de specialitate se echivalează cu media
generală la disciplina Pregătire sportivă practică, clasa a XII-a."
8.La articolul 43, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu
următorul cuprins:
"(7) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative,
arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-conservare bunuri culturale, muzică,
coregrafie, arta actorului, se consideră «neprezentat» un elev care nu a predat/transmis
profesorului coordonator/unităţii de învăţământ proiectul/lucrarea de specialitate pe suport
electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare, până la data stabilită de unitatea de
învăţământ.
(8) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, la seminarele/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program
sportiv se consideră «neprezentat» un elev care a absentat de la susţinerea online a
proiectului/lucrării de specialitate."
→Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională, se suspendă aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) lit. j), art. 10 alin.
(1) lit. f), art. 18 alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 36, art. 37 alin. (1), art.
39 alin. (2)-(7), art. 40 alin. (2), art. 43 alin. (3), art. 44 din Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezentul ordin.
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu
Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
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Bucureşti şi unităţile de învăţământ care organizează examen de certificare a calificării
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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