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COMUNICAT 
Privind desfășurarea cursurilor avizate de ISCIR 

 

 

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 511 din 01.07.2020 pentru modificarea și 
completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care la articolul I, pct. 3 
stipulează următoarle: ”La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 11 se introducb trei noi 
puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins: 12. Se permite organizarea de cursuri de 
instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și 
cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății”, 

De la data prezentului comunicat, până la încheierea stării de alertă pe teritoriul 
României, se vor respecta următoarele condiții pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19: 

Organizarea cursurilor de instruire se va desfășura cu participarea a cel mult 20 de 
persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului 
sănătății, precum și cu respectarea Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și 
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și celelate acte normative în vigoare. 
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