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Nr.42 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea scenariului în care va funcționa fiecare unitate de învățământ din județul 
Timiș 

Potrivit prevederilor: 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic, republicată; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19 modificată și completată cu OUG 192/2020; 

- O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri 

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- H. .G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 14 martie  2021, 

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

epidemiei de COVID – 19, modificată și completată cu HG 348 din 25 martie 2021; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 3235 din 2 februarie 2021 și al Ministrului Sănătății nr. 93 din 4 

februarie 2021 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; 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- OMEC nr. 3.459/06.03.2021 ȘI 3515/23.03.2021 privind modificarea si completarea Ordinului 

ministrului educației si al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 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 

Având în vedere Situația ratei de infectare cu SARS-CoV 2 – la nivelul județului Timiș și 

 

Ținând cont de avizul Inspectoratului Școlar al Județului Timiș nr. 123/30.03.2021 și adresa 

Direcției de Sănătate Publică Timiș cu nr. 8668/31.03.2021; 

În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș, Comitetul Județean pentru Situații de 

Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară: 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. În municipiul Timișoara și UAT Dumbrăvița, Giroc, Ghiroda și Moșnița Nouă, în data de 01.04.2021, 
se suspendă cursurile instituțiilor de învățământ în sistem față în față, acestea urmând a se derula în sistem 

online. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Timiș care o va transmite unităților 

de învățământ  în cauză, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și se va publica pe 
site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. 

 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

PREFECT 
ZOLTAN NEMETH 


