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HOTĂRÂREA nr. 30 din 21.09.2020 

privind aprobarea măsurilor suplimentare  

de combatere a noului Coronavirus COVID 19 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BACĂU 

 
constituit prin Ordinul nr. 118/28.02.2020 al Prefectului Județului Bacău, 

 

Întrunit în data de 21.09.2020, 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. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- 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 Hotărârii CJSU Bacău nr. 28 din 14.09.2020 privind aprobarea măsurilor 

suplimentare de combatere a noului Coronavirus COVID 19; 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 8076 din 21.09.2020 privind solicitarea 

suspendării cursurilor și realizarea activității educaționale online, pentru unitățile de 

învățământ în care se organizează secții de votare.  

  

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 Se aprobă desfășurarea procesului de învățământ, în zilele de de vineri 

(25.09.2020), luni (28.09.2020) și marți (29.09.2020), conform scenariului 3 (participarea 

tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online), în unitățile școlare unde se 

organizează procesul de votare. 

 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, 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 Bacău, 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 21.09.2020 cu unanimitate de voturi, conform 

procesului verbal nr. 29/21.09.2020.   
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