
MINISTERUL AF'ACERILOR INTERI\E
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul judelean pentru situatrii de urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr. 17 din 02.03.2021

Avdnd in vedere:
- Procesul verbal m. 17 din 02.03.2021incheiat in gedinla extraordinard a Comitetului judelean

pentru situa{ii de urgentl Giurgiu,
- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarca Regulamentului privind
organizarea, atribuliile qi func{ionarea Comitetului judelean pentru situalii de urgen!6 Giurgiu,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorici, atribuliile, funclionarea qi dotarea comitetelor gi centrelor operative
pentru situalii de urgen{d - art.10, alin. (3), art.11, lit. a),
- Ordonanla de Urgenld nr. 2t din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Nalional de

Management al Situa{iilor de Urgen!6,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 35 din 10.Q2.202I privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Romdniei incepdnd cu data de 12 februarie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplic6
pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9,
- Ordinul ministrului educaliei gi ministrului s6n6t6tii nr. 3235193 din 04.02.2021 pentru
aprobarca mdsurilor de organizarc a activitdtii in cadrul unitdlilor/instituliilor de inv6!6mAnt in
condilii de sigurantd epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-
)
- Adresa rc. 2393 din 02.03.2021 a Inspectoratului $colar Judetean Giurgiu prin care este

inaintat spre aprobarea Comitetului judelean pentru situa{ii de urgen!6 Giurgiu scenariul de

func(ionare pentru unele unitili de invdldmdnt din judelul Giurgiu,

Comitetul jude(ean pentru situafii de urgenfi Giurgiu
adopt6 prezerfia

HOTARARE

Art. 1 Pe data prezentei se suspendd cursurile pentru o perioadd de 14 zile in urmdtoarele
unit[]i de inv6]6mdnt din judelul Giurgiu:
- $coala GimnazialS nr. I Stdnegti - pentru toate clasele;
- $coala Gimnaziald nr. 1 Izvoarele - pentru toate clasele;
- $coala Gimnazialdw.3 Comana - pentru toate clasele.

ArL2 Pentru aceste unitdti de invllimdnt procesul de invdldmdnt continu[ in sistem online.

Art. 3 Anexa laHotdrdrea Comitetului jude{ean pentru situa}ii de urgen!6 Giurgiu nr. 16 din
26,02.2021 se modifici in mod corespunzdtor.

Art. 4 in perioada de suspendare a cursurilor cu prezenld" frzic6,, pentru unit6li1e de inv6![m6nt
de la pct. 1, conducerea unit[lilor de inv6!6mdnt va dispune realizarea curd{eniei qi aerisirii

ROMANIA



claselor/sililor, precum qi dezinfeclia generald qi nebulizarea spatiilor unitdlilor de inv6!6m6nt,

respectiv clase, s6li, holuri, toalete.

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

pct. 1 suspendate temporar se dispune prin hotIrdrea Comitetului judelean pentru situatii de

urgenld Giurgiu, la propunerea conducerii unit{ilor de inv6{5mdnt.

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

Giurgiu va transmite prezenta hot[rdre Departamentului pentru Situalii de UrgentS,

Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenfd, Centrului Nalional de Coordonare qi

Conducere a Interven{iei, Consiliului Judelean Giurgiu, membrilor Comitetului jude}ean pentru

situalii de urgenfl Giurgiu gi preqedinlilor comitetelor locale pentru situalii de urgen!6 din
jude{ul Giurgiu.
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