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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar din județul Buzău  în anul școlar 2020 -2021 

 

 

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 prevenirea și combaterea pandemiei;  

- prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

- adresa nr. 11273/18.10.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău privind situația 

epidemiologică cauzată de apariția și răspândirea bolii COVID -19 pe localități, pentru 

ultimele 14 zile, în perioada 04.10 -17.10.2020 la nivelul județului Buzău; 

- propunerile unităților de învățământ preuniversitar privind scenariul de 

funcționare având în vedere situația epidemiologică la nivelul localității, avizate  de 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Direcția de Sănătate Publică Buzău și înaintate 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău.  

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. Începând cu data de 19.10.2020 se aprobă scenariile de funcționare ale 

unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021, în unitățile 

administrativ teritoriale, potrivit  anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

 



          Art.2. 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 va comunica prezenta hotărâre 

unităților de învățământ din județul Buzău. 
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Buzău 19.10.2020                                                                                

Nr. 47 

                  

Hotărârea a fost adoptată cu  36 voturi „pentru” 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri de cei  

membrii  35 prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Buzău 


