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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul judelean pentru situalii de urgentd Giurgiu

HOTANAREA
nr. 13 din24.02.2021

Avdnd in vedere:
- Procesul verbal nr. l3 din24.02.2021 incheiat in qedinla extraordinard a Comitetului jude(ean
pentru situa{ii de urgen!6 Giurgiu,
- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind
organizarea, atributiile gi func{ionarea Comitetului jude}ean pentru situalii de urgenlI Giurgiu,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoicd, atributiile, func(ionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative
pentru situa(ii de urgenjd - art. 10, alin. (3), art. 11, lit. a),
- Ordonanla de Urgen!6 nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na{ional de
Management al Situaliilor de UrgentS,
- Hotdr6rea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 35 din 11.02.2021privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Rom6niei incepdnd cu data de 12 februarie 2021, precum gi stabilirea m[surilor care se aplici
pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9,
- Ordinul ministrului educatiei gi ministrului sdndtd{ii nr. 3235193 din 04.02.2021 pentru
aprobarea mdsurilor de organizare a activitdlii in cadrul unitililor/institutiilor de invS(dmflnt in
condilii de siguranld epidemiologicd pentru prevenirea imboln6virilor cu virusul SARS-CoV-
2,
- Adresa nr. 2211 din 24.02.2021 a Inspectoratului $colar Judetean Giurgiu prin care este
inaintat spre aprobarea Comitetului judetean pentru situalii de urgen!6 Giurgiu scenariul de
funclionare pentru unele unitdti de inv6!6mdnt din jude{ul Giurgiu,

Comitetul judefean pentru situafii de urgenffl Giurgiu

adoptd prezenta

HOTANANT

Art. L Pe data prezentei se suspend[ cursurile pentru o perioadi de 14 zile in urmdtoarele
unit6{i de inv[{6mdnt din judeful Giurgiu:
- Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu" Giurgiu -toatd,unitatea de inv6!5mdnt;
- $coala Gimnaziald,,Academician Marin Voiculescu" Giurgiu - toatl unitatea de inv6!6mdnt;
- $coala Gimnaziald nr. 10 Giurgiu - numai pentru clasa a VI-a A;
- $coala Gimnaziald,,Mihai Eminescu" Giurgiu - numai pentru clasa a II-a B;
- $coala Gimnaziald,nr.3 Comana - numai pentru clasa pregdtitoare.



Art. 2 Pentru aceste unitdli de inv6!6mdnt/clase procesul de invdfdmdnt continud in sistem
online.

Art. 3 Anexa la Hotdrdrea Comitetului judelean pentru situatii de urgentd Giurgiu nr. 11 din

19.02.2021se modificd in mod corespunzdtor.

Art.4 in perioada de suspendare a cursurilor cu prezen\dfrzicd,pentru unitdlile de inv6{6mdnt

de la pct. 1, conducerea unitdliilinstituJiei de inv6!6m6nt va dispune realizarea curdleniei gi

aerisirii claselor/s6lilor, precum gi dezinfec\ia generalS gi nebulizarea spaliilor
unitdtii/instit{iei de inv6![m6nt, respectiv clase, sili, holuri, toalete.

Art. 5 Reluarea cursurilor care presupun prezenla fizicd, pentru unitdlile de tnv6ldm6nt de la

pct. I suspendate temporar se dispune prin hotdrdrea Comitetului judelean pentru situalii de

urgenJd Giurgiu, la propunerea conducerii unit{ii de invitdmdnt.

Art. 6 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului judetean pentru situalii de urgentd

Giurgiu va transmite prezerrta hotdrdre Departamentului pentru Situa[ii de Urgen![,
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgen{d, Centrului Nalional de Coordonare qi

Conducere a Intervenliei, Consiliului Judelean Giurgiu, membrilor Comitetului judelean pentru

situalii de urgenld Giurgiu gi pregedinlilor comitetelor locale pentru situalii de urgen!6 din
judelul Giurgiu.
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PRE$EDINTELE C.J.S.U. GIURGIU

Exemplar nr,l12
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