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Proiect
HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2021
a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu
privind 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

Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi
analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr.
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În conformitatea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,
În conformitatea cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării
şi al Ministrului Sănătăţii nr. 3.235/93 din data de 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,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. În data de 08.02.2021 se reiau cursurile în toate unităţile/instituţiile de
învăţământ din judeţul Sibiu conform prevederilor prezentei hotărâri.
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ART.2. Pentru unităţile/instituţiile de învăţământ din localităţile cu incidenţa cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, se pun în aplicare următoarele măsuri din Ordinul comun al
Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 3.235/93 din data de
04.02.2021:
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) se aplică scenariul de funcţionare
numărul 1 care prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi
elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie.
ART.3. Pentru unităţile/instituţiile de învăţământ din localităţile cu incidenţa cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de
locuitori, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pun în aplicare următoarele
măsuri din Ordinul comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr.
3.235/93 din data de 04.02.2021:
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) se aplică scenariul de funcţionare
numărul 2 care prevede participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile
de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a
elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii terminali
din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor protecţie;
 Participarea zilnică, în sistem on-line a elevilor din celelalte clase/ani de
studiu.
ART.4. Pentru unităţile/instituţiile de învăţământ din localităţile cu incidenţa cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori, la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se pun în aplicare următoarele măsuri din Ordinul comun al Ministrului
Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii nr. 3.235/93 din data de 04.02.2021:
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) se aplică scenariul de funcţionare
numărul 3 care prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor
din învăţământul primar;
 Participarea zilnică, în sistem on-line a elevilor din celelalte clase/ani de
studiu.
ART.5. În situaţii justificate de infrastructură şi resursele existente, unităţile de
învăţământ/unităţile conexe pot desfăşura activităţi didactice în sistem online cu aprobarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu.
ART.6. Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia
epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de
studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte se aplică
unul dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:
 Scenariul 1-participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor
studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de
desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
 Scenariul 2-participare în sistem mixt – prezenţa fizică şi online, în funcţie de
specificul programelor de studiu, de infrastructură şi de condiţiile
epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universităţi;
 Scenariul 3-participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice
online.
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ART.7. Situaţia unităţilor/instituţiilor de învăţământ repartizate pe cele trei scenarii de
funcţionare este prezentată în anexele 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.
ART.8. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în baza situaţiei
epidemiologice şi a ratei incidenţei cumulate la 14 zile, pentru fiecare localitate în parte,
calculată de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu şi a propunerii efectuate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sibiu va analiza şi aproba săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin
hotărâre, scenariul în care va funcţiona fiecare unitate de învăţământ în parte.
ART.9. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Sibiu, iar unităţilor de învăţământ prin grija Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.

Preşedintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
PREFECT,
Mircea – Dorin CREŢU
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