
luni 
20 aprilie 
27 aprilie 

 

luni 

11 mai 

 

luni 

25 mai 

cel mai 
devreme 

la 1 iunie 

 
iunie 

• Instituţii de 

învăţământ superior 

(instituţii ştiinţifice şi 

academice) -  activităţi 

individuale pentru 

studenţii din ultimul 

an de studii, într-un 

număr de max.  

5 persoane Este vorba, de 
exemplu, de consultaţii 
individuale sau examene, 
îndeosebi examenele de stat 
finale sau de doctorat. De 
asemenea, va fi posibilă 
vizitarea individuală a 
bibliotecii sau a sălii de 
studiu, dar asta numai 
înscopul preluării 
sau predării literaturii de 

studiat. 

• Începând cu data de 27 

aprilie, cele mai sus 

menţionate sunt valabile 

şi pentru studenţii din 

ceilalţi ani de studii – de 

asemenea, în număr de 

max. 5 persoane pentru 

consultaţii, examene, 

pregătirea clinică/practică 

şi practica de specialitate. 

• Studenţii din ultimul an de liceu, de 

conservator sau de şcoală postliceală – 

în scopul pregătirii la examenul de 

bacalaureat, la examenul final 

sau de absolutoriu - max. 15 elevi 

• Elevii claselor a IX-a ale şcolilor generale – 

exclusiv în scopul pregătirii la examenul 

de admitere la liceu – max.  15 elevi 

• Studenţii din toţi anii de facultate – 

max. 15 persoane (restricţia nu este 

valabilă pentru pregătirea clinică şi 

practică şi practica de specialitate) 

• Pregătirea în şcolile primare de artă şi în 

şcolile lingvistice care au dreptul de a 

organiza examenul de competenţă 

lingvistică, cursuri de limbi străine de un 

an cu predare zilnică – max. 15 elevi 

• Activitatea centrelor de agrement - grupuri 

de max. 15 participanţi 

• Prezenţa elevilor  la cursuri 

în şcolile din cadrul orfelinatelor cu 

şcoală şi în centrele 

de detenţie şi educative pentru minori 

• Cursuri în şcolile din cadrul 

unităţilor sanitare. 

• Posibilitatea 

prezenţei 

personale a 

elevilor primelor 

cinci clase ale 

şcolilor generale şi 

a activităţilor  

facultative 

organizate şi 

extracurriculare  

ale acestora sub formă 

de grupuri şcolare 

– max. 15 elevi în 

grup (un copil 

în bancă), fără 

posibilitatea schimbării 

componenţei grupului. 

- Posibilitatea realizării 

examenelor de bacalaureat,  

a examenelor finale şi de 

absolutoriu la conservatoare 

şi la şcolile postliceale. 

 

-Posibilitatea limitată a 

realizării pregătirii 

practice (instructajului de 

specialitate) la  licee 

şi pregătirea de 

specialitate la şcolile 

postliceale – aceleaşi 

condiţii ca în cazul grupurilor 

şcolare. 

• Posibilitatea realizării 

examenelor unitare şi 

şcolare de admitere la 

liceu. 

 

• Realizarea de 

consultaţii şi de 

activităţi educaţionale 

ocazionale în grupuri  

restrânse de elevi din 

din clasele VI-IX ale şcolilor 

generale şi din şcolile 

liceale şi anume, la cele 

mai importante 

discipline şi sub  

formă de ore de dirigenţie. 

Planul privind relaxarea restricţiilor impuse şcolilor şi unităţilor şcolare (valabil de la 30. 4. 2020)  
 

 


