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HOTĂRÂREA  

privind aprobarea propunerilor de suspendare cursuri şcolare, respectiv aprobarea 

scenariilor de funcționare a unităților de învățământ, în urma analizării situaţiei 

epidemiologice existente la data de 20.10.2020 la nivelul județului Caraș-Severin  

 

Luând în considerare prevederile HGR nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19,  precum și ale Ordinului comun nr.5487/1494/2020, al Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării şi al 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, cu modificările și completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând adresa Inspectoratului Școlar Judeţean Caraș-Severin nr.11103/20.10.2020 

vizată de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, 

Având în vedere prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 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, 

În urma analizării situației existente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Caraş-Severin, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 20.10.2020, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea la Scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare 

organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ: 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Christiana” Bocșa, pentru o perioadă de 14 

zile (20.10-02.11.2020), din cauza îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 a două eleve 

care locuiau în internatul școlii, pentru unitatea cu PJ și structura Școala 

Profesională Specială Bocșa; 

 Școala Gimnazială ”Atanasie Cojocaru” Pojejena, pentru o perioadă de 14 zile 

(20.10-02.11.2020), pentru unitatea cu PJ, (nu și pentru structurile arondate) din 

cauza confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a unui cadru didactic care a predat la mai 

multe clase;  

 Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș, suspendarea cursurilor școlare 

organizate în modalitatea ”față în față” la clasa pregătitoare A, pentru o perioadă de 

14 zile (19.10-01.11.2020), din cauza confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a cadrului 

didactic care predă la această clasă; 

 Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș, suspendarea cursurilor școlare 

organizate în modalitatea ”față în față” la clasa I C, pentru o perioadă de 14 zile 

(20.10-02.11.2020), din cauza confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a unui  elev. 
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Rămân pe scenariul 3 – roșu și clasa I cu predare în limba germană și a XI-a Științe, 

până la data de 27.10.2020. 

 Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni, suspendarea cursurilor 

școlare organizate în modalitatea ”față în față” la clasa a II-a de la structura Școala 

Gimnazială Borlova, pentru o perioadă de 14 zile (19.10-01.11.2020), din cauza 

confirmării cu virusul SARS-CoV-2 a cadrului didactic care predă la această clasă.  

(2) Se aprobă trecerea la Scenariul 2 – GALBEN pentru următoarele unităţi de 

învăţământ: 

 Școala Gimnazială ”Poiana” din comuna Buchin și structurile arondate, începând 

cu data de 21.10.2020, din cauza ratei de incidență/localitate; 

 Școala Gimnazială Vârciorova din comuna Bolvașnița și structurile arondate, 

începând cu data de 21.10.2020, din cauza ratei de incidență/localitate. 

(3). Se aprobă trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor ”față în 

față” pentru următoarele unităţi de învăţământ: 

 Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova și structurile arondate, începând din 

data de 20.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate; 

 Liceul Tehnologic ”Dacia” Caransebeș, începând din data de 19.10.2020, datorită 

ratei de incidență/localitate; 

 Școala Gimnazială Obreja și structurile arondate, începând din data de 20.10.2020, 

datorită ratei de incidență/localitate. 

 

 Art.2. În urma analizării propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ din judeţul Caraş-Severin menționate la art.1, avizate de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin se aprobă 

Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin 

înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin. 

 

Art.3. (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 

prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi altor 

instituţii în drept. 

 (2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica prezenta Hotărâre, 

fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. 

 
 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 
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