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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 

  privind organizarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Buzău, în contextul pregătirii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020 
Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun nr.5487/1494/2020 al ministrului educației și  cercetării și 

ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor  de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- prevederile art. 5, alin. 1, lit. e) și art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările si 

completările ulterioare, privind unele măsuri pentru perevenirea și conbaterea pandemiei;  

        - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor 

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

COVID-19; 

         - prevederile Ordinului ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 

1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral;  

 - prevederile Ordinului comun nr.5487/1494/2020 al ministrului educației și  cercetării și 

ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor  de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 - prevederile ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5617/23.09.2020 privind 

suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor 

didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare 

pentru alegerile locale 2020;       

  - prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.46/22.09.2020 

privind  suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ  preuniversitar în care sunt 

organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020; 

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) În  unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de 

votare potrivit anexei nr.1, activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a 

cadrelor didactice se suspendă  începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09. 2020 

inclusiv.  



             (2) În această perioadă activitățile didactice pentru unitățile de învățământ  

preuniversitar prevăzute la art.1 alin. (1) vor fi desfășurate  în sistem on-line. 

           Art.2. Activitățile didactice pentru unitățile de învățământ preuniversitar prevăzute la 

art. 1 alin. (1) se vor relua începând cu data de 30.09.2020, după scenariul în care au funcționat 

anterior suspendării (verde, galben). 

           Art. 3. Unitățile de învățământ preuniversitar în care nu sunt organizate secții de votare 

sunt prevăzute în anexa nr. 2 și își desfășoară activitatea potrivit scenariului stabilit anterior, 

aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 

19/10.09.2020, respectiv Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 

21/21.09.2020. 

          Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin 

Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență și 

Inspectoratului  Școlar Județean Buzău pentru comunicarea prezentei hotărâri unităților de 

învățământ din județ. 
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Nr.23 

                          

Hotărârea a fost adoptată cu 28  voturi „pentru”0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri de cei  27 

membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.   

 


