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HOTĂRÂREA nr. 69/28.10.2020 
a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  

 

  Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând 

propunerile formulate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Sibiu şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sibiu, 

 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 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. nr. 856/14.10.2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.10.2020, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, Ordonanţei de Urgenţă nr. 141 din data de 19.08.2020 privind instituirea unor 

măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului 

Sănătăţii nr. 5487/1494 din data de 31.08.2020 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.  Pentru următoarele unităţi de învăţământ se suspendă cursurile unor formaţiuni de studiu, 

începând cu data de 29 octombrie 2020, astfel: 

 

 Liceul Tehnologic Iacobeni – clasele a X-a B şi a XI-a suspendă cursurile ,,faţă în faţă” şi trec 

în activitate didactică on-line (cadru didactic confirmat pozitiv); 

 Şcoala gimnazială Roşia – cu structurile Şcoala Gimnazială Daia şi Şcoala Gimnazială Nou 

suspendă cursurile ,,faţă în faţă” şi trec în activitate didactică on-line (două cadre didactice 

confirmate pozitiv). 

 

Art. 2. Pentru următoarele unităţi de învăţământ se modifică scenariul de funcţionare, începând 

cu data de 29 octombrie 2020, după cum urmează: 

 

 Şcoala Gimnazială Roşia – grupa de grădiniţă şi clasele primare din cadrul structurii Şcoala 

Primară Cornăţel, Şcoala Gimnazială Waldorf ,,Hans Spalinger” trec din scenariul 2 în 

scenariul 3 ca urmare a ratei de incidenţă de peste 3 la 1000 de locuitori; 

 Şcoala gimnazială Roşia – structura Şcoala Gimnazială Caşolţ trece din scenariul 3 în 

scenariul 1 ca urmare a ratei de incidenţă de 1.08 la 1000 de locuitori; 

 Liceul Tehnologic ,,Johannes Lebel” Tălmaciu – toate grupele şi clasele din cadrul structurii 

Şcoala Gimnazială Tălmăcel, precum şi preşcolarii/elevii înscrişi la unităţile de învăţământ din 

oraşul Tălmaciu, care au domiciliul stabil în satul Tălmăcel trec din scenariul 2 în scenariul 3 

ca urmare a ratei de incidenţă de peste 3 la 1000 de locuitori; 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu - trec din scenariul 2 în scenariul 3 ca urmare 

a ratei de incidenţă de peste 3 la 1000 de locuitori; 
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 Şcoala Gimnazială ,,Matei Basarab” Turnu Roşu -  trece din scenariul 2 în scenariul 3 ca 

urmare a ratei de incidenţă de peste 3 la 1000 de locuitori; 

 Şcoala Gimnazială ,,Samuil Micu” Sadu cu structura Gradiniţa cu program prelungit Sadu - 

trece din scenariul 2 în scenariul 3 ca urmare a ratei de incidenţă de peste 3 la 1000 de 

locuitori; 

 Şcoala Gimnazială ,,Aurel Decei” Gura Râului - trece din scenariul 1 în scenariul 2 ca urmare 

a ratei de incidenţă de 2.62  la 1000 de locuitori; 

 Şcoala Gimnazială Vurpăr -  trece din scenariul 2 în scenariul 1 ca urmare a scăderii ratei de 

incidenţă. 

 

Art. 3. 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-urile Instituţiei Prefectului Sibiu şi 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 

 

 


