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       ROMÂNIA         

     JUDETUL CARAŞ-SEVERIN       P R O I E C T 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU                                    Exemplar nr.____ 

       SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

HOTĂRÂREA  

privind aprobarea scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 

Caraş-Severin începând cu data de 15.03.2021 

 

 

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, 

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, 

- HGR nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- Ordinului comun nr.3235/93/2021, al Ministrului Educaţiei 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,  

Ținând cont de adresa Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 2743/12.03.2021 cu privire 

la Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului 

Caraş-Severin, 

Analizând adresa nr.2779/15.03.2021 a Inspectoratului Școlar Judeţean Caraș-Severin, avizată de 

către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, privind scenariul de funcționare pentru unităţile de 

învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile Ordinului comun 

nr.3235/93/2021, cu modificări și completări, 

În baza art.2 alin.(3) şi art. 5 din Ordinul comun nr.3235/93/2021, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgență Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în 

data de 15.03.2021,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1). În urma analizării scenariilor de funcționare propuse de către consiliile de administrație 

ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de 

Sănătate Publică Caraş-Severin, se aprobă scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 15.03.2021. 

           (2). Scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin sunt 

cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin va pune la dispoziţia Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin situaţia epidemiologică de la nivelul fiecărei localităţi în vederea actualizării 

scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de evoluţia epidemiologică.  
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Art.3. Săptămânal, sau ori de câte ori va fi nevoie, în funcţie de situaţia epidemiologică, scenariile 

de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Caraş-Severin vor fi actualizate şi aprobate, 

conform prevederilor legale.  

Art.4. (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, unităţilor administrativ-

teritoriale şi altor instituţii în drept. 

    (2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica fiecărei unităţi de învăţământ 

scenariul aprobat prin prezenta Hotărâre. 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 29 

Data:15.03.2021 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT  

AL CJSU 
 


