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HOTĂRÂRE 

privind  reluarea cursurilor, față în față, la unele unități de învățământ din județul 

Buzău 

 

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 art. 18 din anexa la 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 

siguranțăepidemiologică 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 combaterea 

pandemiei;  

- prevederile din H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 septembrie 2020; 

- adresa nr. 110485/02.10.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău prin care se 

avizează propunerea de reluare a cursurilor față în față la Colegiul Economic din 

municipiul Buzău  și la Grădinița cu Program Prelungit Bobocei din Micro III 

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. Reluarea  desfășurării cursurilor ”față în față” la clasa a VII –a A de la 

Școala Gimnazială ” Dionisie Romano” din municipiul Buzău, începând cu data de 

08.10.2020. 

             Art.2.  Reluarea  desfășurării cursurilor ”față în față” la Liceul Teoretic Rușețu, 

comuna Rușețu, județul Buzău, începând cu data de 12.10.2020. 

 

            Art.3. Reluarea  desfășurării cursurilor ”față în față” la  clasa a VI-a B de la 

Centrul Școlar de Educație Inclusivă,  din municipiul Buzău, începând cu data de 

13.10.2020. 

 

 

 

 



 

             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, comitetele locale pentru situații de 

urgență Buzău și Rușețu, iar Inspectoratul Școlar Județean Buzău va comunicare 

prezenta hotărâre unității de învățământ implicate. 
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Nr._36_____                      

Hotărârea a fost adoptată cu 38 voturi „pentru”0 voturi „ împotrivă”0 abţineri de cei  

membrii 37 prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Buzău 


