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HOTĂRÂREA nr. 35/29.10.2020 
pentru aprobarea Scenariilor propuse de către 

Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare şi avizate 
de către Inspectoratul Şcolar Judeţean  Harghita şi de către 

Direcţia de Sănătate Publică Harghita în care se vor 
desfăşura cursurile în unităţile de învăţământ în săptămâna 

02 - 08 noiembrie a anului şcolar 2020-2021 
 
 

 În considerarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. (f), art. 8 și art. 9 din 
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 1 din HG nr. 856/2020 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 

2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 5487/1494 din 31 

august 2020 a Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii 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, 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 8 din 

OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile OUG nr. 11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 

94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 

Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 



 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita adoptă 

prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1.  În săptămâna 2 - 8 noiembrie a anului şcolar 2020-2021 se 
aprobă desfăşurarea cursurilor în unităţile de învăţământ conform scenariilor 
propuse de către Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare şi avizate de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de către Direcţia de Sănătate 
Publică Harghita, prevăzute în Anexa care face parte din prezenta Hotărâre. 

Art. 2.  În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la nivelul 

fiecărei unităţi de învăţământ, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

la propunerea consiliului de administraţie al acesteia, avizată de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de către Direcţia de Sănătate 

Publică Harghita, va adopta măsurile ce se impun de la caz la caz. 

  

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică comitetelor locale pentru situaţii 

de urgenţă precum şi instituţiilor cu atribuţii în domeniu în vederea luării 

tuturor măsurilor de punere în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

Prefect, 
Ion PROCA 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita 
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