COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ
HOTĂRÂREA NR. 27
din 7 februarie 2021

privind aprobarea Scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din
județul Mureș începând cu data de 8 februarie 2021
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,
Având în vedere adresele Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș nr.
158/05.02.2021, 159/06.02.2021 și 160/07.02.2021 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație
al Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 7/07.02.2021, referitoare la avizarea propunerilor
consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș cu privire la
scenariile de funcționare,
În conformitate cu dispozițiile HG 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, ale Ordinului
comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 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 și ale Hotărârii
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5/03.02.2021,
În temeiul prevederilor OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi ale art. 3 din Regulamentul privind
structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Mureş, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 231 din 4 septembrie 2015, adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Articol unic Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș aprobă Scenariile de
funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din județul Mureș începând cu data de 8 februarie
2021, potrivit anexelor nr 1 si nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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