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HOTĂRÂRE nr. 25 dtn 28.04.2021 

2 9 APR 2021 

INTRARE I IESIRE NR. 52-9 0 

privind stabilirea unor măsuri necesar a n aplicate in unitât)le de inviiţământ, în 
contextul pandemiei de COVID~l9 

Având in vedere sol/citarea Ministerului Educaţiei pentru modificarea condfţlllor in 
care este permis! participarea fizică a elevilor din invăţământul specia/ şi a celor din 
clasele termfnale la cursuri, 

in contextul necesităţii menţinerii condlţl/lor de desfăşurare a actlvi~ţllor didactice 
care s! permită asimilarea şi aprofundarea cunoştinţe/or, concomitent cu realizarea unul 
nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemu/ul Naţional de Management al 
Situaţi/lor de Urgenţă, 

in conformitate cu prevederile art. 4 a/ln. (1) fit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

fn temeiul prevederilor art. 38 şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şf combaterea efectelor pandemiei de COVID·l9 cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 llt. I) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 21./2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţii/or de 
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modlfl~rlle şi 
complet~rlle ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 dfn Hotărârea Guvernu/ul nr. 94/20l 4 
privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă, 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţi adoptă prezenta 

HOIĂflÂRE : 

Art.1 „ Se abllltează Ministeru! Educatlel şi Ministeru! Sănătăţii în vederea 
modificării Ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activităţii in cadrul unităţilor/Instituţii/or de invăţământ in condiţii de 
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sîguranţă epldemiologlcă pentru prevenirea fmt:;otnăvlrilor cu virusul SARS-CoV-2 cu 
modlftcărl!e şi completările ulterioare, fn sensul: 

a)permiteril parth::lpărH zllnite cu prezenţă fizică la cursuri, a elev!for cu cerinţe 
educaţionale speciale, indiferent de clasă, în toate unităţile de invătămânl: care 
funtţh::mează în localităţi în care nu este Instituită măsura ca.rantinel zonale, sub condi~la 
respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS·CoV-2; 

b) permfteril-partldplrll zilnice~ pr~eni:a fizică ~a ctJrstirl a întregului efectiv ii!I 
claselor a VUI-a şl a XU-a, a XIIl·a, şi a celor din anii terminali din învl~ământul 
profesional şi postliceal, in toate unltătlle de învăţământ care func;tlonea:z:ă în localităţf 
Tn care nu este Instituită măsura carantinei zonale, sub condiţia respectătli stricte a 
normelor de prevenire a răspând!rll virusului SARS~CoV-2; 

c) permiterii organizării orelor remedfale, cu prezenţa flzlcă 1 în toate unltă~lle de 
învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este Instituită măsura carantinei 
zonale, sub condiţia respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusul.ul 
SARS·CoV-2. 

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 
Naţional de Management al Sltuatmor de Urgentă, pentru punere tn aplicare prin ordine 
şi acte administrative ale conducătorllor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAJlONAL PENTRU SITUAJll DE URGENŢĂ 
PRIM-MINISTRU 

FLOIUN·VASILE CÎŢU 
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