
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
HUNEDOARA

HOTA.RARE
privind aprobarea scenariilor de desfasurare a actlvitatli scolare, in

un ita tile de invatamant din judetul Hunedoara,
pentru perioada 12.10 -16.10.2020

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA.:
Avand in vedere prevederile:

Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~1
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul
sanatatii publice in situatii de rise epidemiologic si biologic;
O.U.G. nr. 2112004 privind sistemul national de management al
situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea
comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu
modificarile si completarile ulterioare;
H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise;
H.G.R. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei incepand cu data de 17.07.2020, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
H.G.R. 558/2020 pentru modificarea si completarea Anexelor 2 si
3 la H.G.R. 55312020;
H.G.R. 729/2020 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Ordinului ministrului sanatatii nr. 1309/2020 privind modalitatea
de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor
SARS-CoV-2;
Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3125/2020 privind
structura anului scolar 2020 - 2021;
Ordinul comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului
Sanatatii nr. 54871149412020 pentru aprobarea masurilor de
organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de
invatamant in conditii de siguranta epidemiologies pentru
prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 ;



Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara nr. 4619 din
09.10.2020, prin care a fost inaintata situatia centralizatoare cu
scenariile de desfasurare a activitatii scolare, in unitatile de
invatamant din judetul Hunedoara pentru perioada 12.10 -
16.10.2020.

HOTARASTE

Art. 1 - In conformitate cu art. 4, alin. (4), lit. e) si cu art. 6 din Ordinul
comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului Sanata!ii nr.
5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epiderniologica
pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-Co V-2, se aproba situatia
centralizatoare cu scenariile de desfasurare a activitatii scolare, In unitatile de
invatamant din judetul Hunedoara, pentru perioada 12.10 - 16.10.2020, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Iancu de Hunedoara" al
judetului Hunedoara va comunica prezenta hotarare, Departamentului pentru
situatii de Urgenta, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,
membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara si tuturor
primariilor din judet, prin grija secretariatului tehnic permanent.
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