
ORDIN nr. 3173 din 25 ianuarie 2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de
elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării
acestuia
Având în vedere prevederile:
- art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului 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;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor
interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr.
2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de
vaccinare împotriva COVID-19,
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de
elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.000 din 13 decembrie 2016, se completează după cum urmează:
- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"- Art. 31

Prin derogare de la prevederile art. 3, pe perioada stării de alertă, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale,
cu avizul prealabil al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, ministrul educaţiei poate emite
avizul conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, exclusiv
pentru organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare."
Art. II
Direcţia patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
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