
  

                                                                          
            

CCOOMMIITTEETTUULL  JJUUDDEEȚȚEEAANN  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAȚȚIIII  DDEE  UURRGGEENNȚȚĂĂ  AALL  JJUUDDEEȚȚUULLUUII  BBIIHHOORR  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  NNRR..    1100    

DDIINN  DDAATTAA  DDEE  0055..0022..22002211  

  

  
privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din 

Județul Bihor începând cu data de 05.02.2021 
    

  

VVăăzzâânndd:: Adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr.3265/05.02.2021, prin care informează Comitetul 
Județean pentru Situații de Urgență Bihor cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecarei localități în 
vederea stabilirii scenariului de începere al cursurilor înregistrată la Instituția Prefectului Județului Bihor sub nr. 
1444/05.02.2021 coroborată cu  AAddrreessaa  ccoommuunnăă  nnrr..  44003300//0055..0022..22002200  șșii  nnrr..33334466//0055//0022//22002200  aa  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  

ȘȘccoollaarr  BBiihhoorr  șșii  DDiirreeccțțiieeii  ddee  SSăănnăăttaattee  PPuubblliiccăă  BBiihhoorr,,  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  IInnssttiittuuțțiiaa  PPrreeffeeccttuulluuii  JJuuddeețțuulluuii  BBiihhoorr  ––  

CCoommiitteettuull  JJuuddeețțeeaann  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  ddee  UUrrggeennțțăă  ––  ssuubb  nnrr..11448844//0055..0022..22002200  ,,  pprriinn  ccaarree  ssee  înaintează Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Bihor, spre aprobare, scenariile propuse de unitățile de învățământ din 
Județul Bihor, scenarii avizate de cele două instituții, propunere care se fundamentează pe informarea DSP 
Bihor cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi 
resursele existente în fiecare unitate de învăţământ, 

 
Ținând cont de:  Prevederile art. 3 din Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al 

Ministerului Sănătății nr.3235/04.02.2021 și nr. 93/04.02.2021 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,  

              AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree    pprreevveeddeerriillee  lleeggaallee  aallee::  

  

• Art. 4, 5 și 6 din Anexa la Ordinul comun nr. 3235/93/2021 din 04 februarie 2021; 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 
buna funcţionare a     sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011; 

• Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.447/2020 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
În baza : 

-      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; 
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- O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările
şi completările ulterioare;

- AArrtt..1100,,1111,,1188,,2222,,2233  șșii  2244  ddiinn  AAnneexxaa   H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13

ianuarie 2021;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență  nr. 5/03.02.2021.

ÎÎnn  tteemmeeiiuull::  aarrtt..  66  ddiinn  Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 

3235/93/2020 din 04 februarie 2021, 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  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BIHOR, 
Întrunit în ședința din data de 05 FEBRUARIE 2021,  aaddooppttăă  uurrmmăăttooaarreeaa  

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

Art. 1. Se aprobă informarea transmisă de către Direcția Publică de Sănătate Bihor cu privire la situația 
epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în vederea stabilirii scenariului de începere al cursurilor începând 
cu data de 08.02.2021. 

Art. 2. Se aprobă scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din Județul 
Bihor, valabile începând cu data de 05.02.2021, potrivit Anexelor la prezenta Hotărâre care fac parte 
integrantă din aceasta. 

Art.3  Prezenta Hotărâre va fi actualizată după fiecare vacanță școlară, înainte de reluarea cursurilor sau 
ori de câte ori este nevoie, pe baza scenariilor actualizate în funcție de evoluția epidemiologică și pe baza 
criteriului privind rata incidenței cumulate la nivelul fiecărei localități, respectiv numărul total de cazuri noi în 
ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori. 

Art. 4.  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va comunica prezenta 
hotărâre către : 

- Inspectoratul Școlar Bihor – și pentru aducerea la cunoștință  tuturor unităților de învățământ
preuniversitar din Județul Bihor, în vederea punerii în aplicare; 

- Direcția de Sănătate Publică Bihor;
- Primarii și consiliile locale din Județul Bihor;

Se va aduce la cunoștință publică, conform legii. 

PPRREEȘȘEEDDIINNTTEELLEE  

CCOOMMIITTEETTUULLUUII  JJUUDDEEȚȚEEAANN  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAȚȚIIII  DDEE  UURRGGEENNȚȚĂĂ  BBIIHHOORR  

PPRREEFFEECCTT  

DDuummiittrruu  ȚȚIIPPLLEEAA  


