MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HUNEDOARA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scenariilor de desfăşurare a activităţii şcolare, în
unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara,
pentru perioada 26.10 – 30.10.2020
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ:
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
H.G.R. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15.10.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare
a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor SARS-CoV-2;
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3125/2020 privind structura
anului şcolar 2020 – 2021;
Ordinul comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii
nr. 5487/1494/2020 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 ;
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 4845 din 26.10.2020.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - În conformitate cu art. 4, alin. (4), lit. e) şi cu art. 6 din Ordinul
comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr.
5487/1494/2020 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, se aprobă situaţia
centralizatoare cu scenariile de desfăşurare a activităţii şcolare, în unităţile de
învăţământ din judeţul Hunedoara, pentru perioada 26.10 – 30.10.2020, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara”
al judeţului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru
situaţii de Urgenţa, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara şi tuturor
primăriilor din judeţ, prin grija secretariatului tehnic permanent.
(2) – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura măsuri de
monitorizare și de respectare a aplicării scenariilor de funcționare a unităților de
învățământ de pe raza unității administrativ teritoriale.
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