ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 53 din 08.11.2020
privind aprobarea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și
elevilor în unitățile de învățământ și
continuarea activităților didactice în sistem on-line
Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul României până la data de
08.11.2020,
luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel național,
precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară
a măsurilor de prevenire, interacțiunea intensă și mobilitatea persoanelor, aspecte care
generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ
– teritoriale și a sistemului sanitar,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 38 alin (12) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l)
din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului
Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 09.11.2020 se aprobă, pentru o perioadă de 30 de zile,
suspendarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile
de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.
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Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
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