ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 27 din 14.09.2020
privind modificarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de
învățământ preuniversitar din județul Bacău

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ BACĂU
constituit prin Ordinul nr. 118/28.02.2020 al Prefectului Județului Bacău,
Întrunit în data de 14.09.2020, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem
audioconferință;
Având în vedere:
- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;
- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă la Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2020 pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătăţii publice;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 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;
- prevederile Ordinului Comun MC/MS nr. 3142 din 31.08.2020/1495 din 01.09.2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru
asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 7831 din 14.09.2020 privind
modificarea scenariilor de funcționare pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 din
municipiul Bacău și pentru toate unitățile de învățământ din comuna Parincea;
În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea și actualizarea Scenariilor de funcționare pentru
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, propuse de consiliile de
administrație ale acestora, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Direcția de
Sănătate Publică Bacău, conform anexei la prezenta Hotărâre, ce modifică anexa Hotărârii
CJSU nr. 26 din 11.09.2020.
(2) Prevederile alin. 1) intră în vigoare la data de 14.09.2020.
Art. 2 – (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE„ al
Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I., Instituției
Prefectului – județul Bacău, Direcției de Sănătate publică Bacău, Inspectoratului Scolar
Județean Bacău, tuturor Unităților Administrativ – Teritoriale ale județului Bacău,
Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Bacău și tuturor instituțiilor interesate.
(2) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE„ al Județului Bacău vor
asigura postarea prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor.

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău
Prefect
Sorin – Gabriel AILENEI

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 14.09.2020 cu unanimitate de voturi, conform
procesului verbal nr. 27/14.09.2020.
Hotărârea nr. 27 din data de 14.09.2020
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