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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

5 noiembrie 2021 

√ Ordinul nr. 8058/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Agigea, cu satele aparținătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea și Stațiunea 

Zoologică Marină Agigea, județul Constanța, publicat în M.Of. nr. 1061 din 5 noiembrie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2021, ora 

20,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Agigea, cu satele aparținătoare Agigea, 

Lazu, Sanatoriul Agigea și Stațiunea Zoologică Marină Agigea, județul Constanța.. 

 

√ Ordinul nr. 5549/2021 privind privind structura anului școlar 2021-2022, publicat 

în M.Of. nr. 1064 din 5 noiembrie 2021 

Art. 1. (1) Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la 

data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 

încep la data de 13 septembrie 2021. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de 

săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022; 

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la 

data de 3 iunie 2022; 

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor 

prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de 

săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022. 

Art. 2. Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează: 

- Semestrul I, din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022, 

inclusiv, cu următoarea structură: 

Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - vineri, 22 octombrie 2021 

Vacanță - sâmbătă, 23 octombrie - duminică, 7 noiembrie 2021 

Cursuri - luni, 8 noiembrie 2021 - joi, 23 decembrie 2021 
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Vacanță de iarnă - vineri, 24 decembrie 2021 - duminică, 2 ianuarie 2022, pentru 

clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 

decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul 

preșcolar și primar 

Cursuri - luni, 3 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din 

învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 - 

vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar 

- Semestrul al II-lea, din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, 

inclusiv, cu următoarea structură: 

Cursuri - luni, 17 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022 

Vacanță de primăvară - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022 

Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022 

Vacanță de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep 

cursurile anului școlar 2022-2023. 

Art. 3. În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul 

colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri. 

Art. 4. În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile 

privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de 

consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare. 

Art. 5. Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, 

respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și 

calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației. 

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare 

și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației nr. 

3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în M.Of. nr. 156 din 16 

februarie 2021, cu modificările ulterioare, se abrogă. 
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√ Ordinul nr. 5550/2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației și cercetării nr. 5.447/2020, publicat în M.Of. nr. 1064 din 5 noiembrie 2021 

Art. I. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, publicat 

în M.Of. nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. la art. 107, alin. (41) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(41) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de 

calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de 

minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru. 

2. la articolul 107, alineatul (61) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(61) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflați în 

situație de corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul(a) calificativ/notă fiind 

acordat(ă) în ultimele două săptămâni ale semestrului. 

3. la articolul 118, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(11) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (1), elevii declarați 

amânați pe semestrul I își încheie situația școlară până cel mai târziu în ultima zi a semestrului 

al II-lea al anului școlar 2021-2022. 

 

√ Ordinul nr. 5558/2389/2021 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, publicat în M.Of. nr. 1064 din 5 

noiembrie 2021 

Art. I. Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 

5.338/2.015/2021 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, publicat în M.Of. nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu 

modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 
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Art. 31. (1) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică 

se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent 

de minimum 60% din personal este vaccinat. 

(2) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online 

pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 

60% din personal este vaccinat. 

(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia 

privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea 

inspectoratelor școlare județene/ISMB. 

(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia 

consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea 

inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la 

alin. (1). 

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform 

situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul 

inspectoratului școlar județean/ISMB. 

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), unitățile de învățământ special reiau 

cursurile începând cu data de 8 noiembrie 2021 cu prezența fizică. 

2. În anexă, la punctul III subpunctul 2 - Purtarea măștii de protecție, literele a) și c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

a) purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ; 

c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, 

precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică, în condițiile art. 3 alin. (8) din ordin. 

3. În anexă, la punctul III subpunctul 2 - Purtarea măștii de protecție, după litera e) se 

introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

f) masca de protecție nu este obligatorie pentru personalul didactic/nedidactic și 

personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în unitățile de învățământ 

special, în situația în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact 

vizual complet, caz în care se vor putea folosi viziere. 
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√ Hotărârea nr. 97/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în 

funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 1064 din 5 noiembrie 2021 

→ se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență 

cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărâre, în vederea stabilirii 

persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura 

carantinei. 

→ Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 

intră în vigoare începând cu data de 7 noiembrie 2021, ora 00:00. 

→ Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică 

tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru 

punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 

ANEXĂ 
LISTA 

cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 
Stat/Teritoriu Rata de incidență cumulată la 1.000 

locuitori* 
 Zona roșie 
 Letonia  17,6 
 Insulele Feroe  17,6 
 Barbados  16,9 
 Estonia  16,6 
 Lituania  14,9 
 Georgia  14,2 
 Slovenia  13,6 
 Serbia  13,6 
 Insula Man  12,8 
 Croația  10,7 
 Muntenegru  10,5 
 Slovacia  10,0 
 România  9,7 
 Marea Britanie**  9,4 
 Armenia  8,8 
 Bulgaria  8,8 
 Dominica  8,8 
 Singapore  8,6 
 Insulele Cayman  8,4 
 Guam  7,7 
 Brunei Darussalam  7,5 
 Gibraltar  6,9 
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 Ucraina  6,7 
 Austria  6,6 
 Jersey  6,5 
 Irlanda  6,4 
 Anguilla  6,3 
 Belgia  6,1 
 Belize  6,0 
 Guernsey  5,5 
 Republica Moldova  5,3 
 Cehia  5,2 
 Mongolia  4,9 
 Olanda  4,8 
 Turcia  4,6 
 Grecia  4,6 
 Bonaire, Saint Eustatius și Saba  3,9 
 Ungaria  3,9 
 Federația Rusă  3,6 
 Saint Vincent și Grenadine  3,5 
 Luxemburg  3,4 
 Danemarca  3,4 
 Suriname  3,2 
 Seychelles  3,2 
 Noua Caledonie  3,2 
 Islanda  3,1 
 Maldive  3,0 
 Belarus  3,0 
 Brazilia**  0,8 
 Nepal**  0,3 
 India** 0,1 
 Africa de Sud**  0,1 
 Zona galbenă 
 Statele Unite ale Americii  2,9 
 Azerbaidjan  2,9 
 Bosnia și Herțegovina  2,8 
 Germania  2,8 
 Groenlanda  2,7 
 Macedonia de Nord  2,6 
 Albania  2,6 
 Malaysia  2,5 
 Liechtenstein  2,4 
 Trinidad și Tobago  2,4 
 Iordania  2,3 
 Elveția  2,3 
 Polonia  2,3 
 Cipru  2,1 
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 Norvegia  2,1 
 San Marino  2,1 
 Botswana  2,0 
 Andorra  2,0 
 Aruba  1,9 
 Saint Lucia  1,8 
 Saint Kitts și Nevis  1,8 
 Thailanda  1,8 
 Iran  1,7 
 Zona verde 
 Antigua și Barbuda  1,5 
 Insulele Virgine ale Statelor Unite  1,5 
 Insulele Turks și Caicos  1,5 
 Costa Rica  1,5 
 Cuba  1,4 
 Guyana  1,4 
 Monaco  1,4 
 Laos  1,3 
 Kazahstan  1,3 
 Finlanda  1,3 
 Chile  1,3 
 Israel  1,3 
 Liban  1,2 
 Sint Maarten  1,2 
 Libia  1,1 
 Franța  1,1 
 Portugalia  1,1 
 Suedia  1,1 
 Australia  1,1 
 Bermuda  1,0 
 Republica Dominicana  1,0 
 Curaçao  0,9 
 Mauritius  0,9 
 Bahamas  0,9 
 Palestina  0,9 
 Canada  0,9 
 Grenada  0,8 
 Italia  0,8 
 Uruguay  0,8 
 Guatemala  0,7 
 Bolivia  0,6 
 Filipine  0,6 
 Papua Noua Guinee  0,6 
 Vietnam  0,6 
 Panama  0,6 
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 Jamaica  0,5 
 Venezuela  0,5 
 Qatar  0,5 
 Irak  0,5 
 El Salvador  0,5 
 Puerto Rico  0,5 
 Gabon  0,5 
 Sri Lanka  0,5 
 Fiji  0,4 
 Bahrain  0,4 
 Polinezia Franceză  0,4 
 Coreea de Sud  0,4 
 Spania  0,4 
 Columbia  0,4 
 Mexic  0,4 
 Congo  0,4 
 Malta  0,4 
 Argentina  0,4 
 Honduras  0,4 
 Peru  0,4 
 Capul Verde  0,3 
 Guineea Ecuatorială  0,3 
 Noua Zeelandă  0,3 
 Myanmar  0,2 
 Sao Tome și Principe  0,2 
 Siria  0,2 
 Camerun  0,2 
 Kârgâzstan  0,2 
 Ecuador  0,2 
 Tunisia  0,2 
 Uzbekistan  0,1 
 Mauritania  0,1 
 Kosovo  0,1 
 Cambodgia  0,1 
 Emiratele Arabe Unite  0,1 
 Maroc  0,1 
 Kuweit  0,1 
 Etiopia  0,1 
 Egipt  0,1 
 Japonia  0,1 
 Comore  0,1 
 Djibouti  0,1 
 Nicaragua  0,1 
 Paraguay  0,1 
 Lesotho  0,1 
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 Eswatini  0,0 
 Angola  0,0 
 Oman  0,0 
 Somalia  0,0 
 Rwanda  0,0 
 Zimbabwe  0,0 
 Pakistan  0,0 
 Burundi  0,0 
 Haiti  0,0 
 Algeria  0,0 
 Bangladesh  0,0 
 Mali  0,0 
 Togo  0,0 
 Sudan  0,0 
 Uganda  0,0 
 Ghana  0,0 
 Benin  0,0 
 Afghanistan  0,0 
 Nigeria  0,0 
 Zambia  0,0 
 Eritreea  0,0 
 Yemen  0,0 
 Niger  0,0 
 Gambia  0,0 
 Vanuatu  0,0 
 Bhutan  0,0 
 Malawi  0,0 
 Taiwan  0,0 
 Burkina Faso  0,0 
 Senegal  0,0 
 Guineea Bissau  0,0 
 Liberia  0,0 
 Madagascar  0,0 
 Sierra Leone  0,0 
 Insulele Falkland (Malvine)  0,0 
 Timorul de Est  0,0 
 Montserrat  0,0 
 Insulele Virgine Britanice 0,0 
 Indonezia  0,0 
 Kenia  0,0 
 Coasta de Fildeș  0,0 
 Tanzania  0,0 
 Mozambic  0,0 
 Arabia Saudită 0,0 
 Guineea  0,0 
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 Tadjikistan  0,0 
 Republica Democrată Congo  0,0 
 Republica Centrafricană  0,0 
 Wallis și Futuna  0,0 
 Insulele Mariane de Nord  0,0 
 Ciad  0,0 
 Sudanul de Sud  0,0 
 Republica Populară Chineză  0,0 
 Vatican  0,0 
 Insulele Marshall  0,0 
 Micronezia  0,0 
 Insulele Solomon  0,0 
 Sahara de Vest  0,0 

 
* (date publicate de ECDC joi, 4 noiembrie 2021 pentru perioada 18-31 octombrie 

2021) 
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-

2 cu transmitere mai ridicată 
 
 
 
 
 
 
 
 


