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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

8 decembrie 2020 

 

  √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

4660296 din 7 decembrie 2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru 

municipiul Alba Iulia şi localităţile componente Bărăbanţ, Miceşti, Oarda şi 

Pâclişa, judeţul Alba, publicat in Monitorul Oficial 1193/8.12.2020 

→Începând cu data de 8.12.2020, ora 00,00, se prelungeşte carantina zonală 

pentru o perioadă de 7 zile, instituită prin Ordinul şefului Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.659.949 din 16.11.2020, pentru municipiul Alba 

Iulia şi localităţile componente Bărăbanţ, Miceşti, Oarda şi Pâclişa, judeţul Alba. 

 

 

√ ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6122 din 7 decembrie 

2020 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, publicat in 

Monitorul Oficial 1194/8.12.2020 

→ Articolul 1 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020, se 

modifică după cum urmează: 
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"- Art. 1 

Activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ 

preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor se 

suspendă pentru perioada 9.12.2020-23.12.2020." 

 

√ HOTĂRÂRE nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 

social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care 

se acordă în anul şcolar 2020-2021, publicat in Monitorul Oficial 

1195/8.12.2020 

→În anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. Bursele se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile 

de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

→Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un 

cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

 

 


