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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PRETECTULUI - JUDETUL GIURGIU
Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTAnAREA
nr,79 din 05.10.2021

Avdnd in vedere:

- Procesul verbal nr. 79 din 05.10.2021 incheiat ln gedinta extraordinard a Comitetului
Judefean pentru Situafii de Urgent[ Giurgiu,

- Ordinul Prefectului w. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarca Regulamentului privind
organizarca, atributiile qi funotionarea Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgen!6
Giurgiu,

- Hotir6rea de Guvem nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorici, atributiile, funcfiolatea qi dotarea comitetelor gi centrelor
operative pentru situatii de urgentE- art. 10, alin. (3), art.ll,lit. a),

- Ordonanta de Urgent[ nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na]ional de

Management al Situaliilor de Urgenld,

- Hotdrdrea de Guvern rc.557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,

- Hotdrdrea de Guvern m. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe

teritoriul Romdniei incep6nd cu data de 10 septembrie 2021, precum gi stabilirea m[surilor
care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-l9, modificati prin Hotdrdrea de Guvern nr. 990 din 17 septembrie 202I perrtru
modificarea gi completarea anexelor nr. 2 gi 3 la Hotdrdrea Guvernului nr. 93212021privind
prelungirea stdrii de alertd, pe teritoriul Romdniei incep6nd cu data de l0 septembrie 202I,
precum gi stabilirea mdsurilor care se aplic[ pe durata acesteia pentru prevenirea gi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, precum qi Rectificarea publicatd in Monitorul
Oficial al Romdniei,Pxtea I, nr. 871 din 10 septembrie 2021, HotSr6rea Guvemului nr. 1015
din 23 septembrie 2027 pentru modificarea gi completwea anexelor nr. 2 qi 3 la Hotdrdrea
Guvemului w. 93212021 privind prelungirea st6rii de alertL pe teritoriul Rom6niei incepdnd
cu data de l0 septembrie 2)2l,precum gi stabilirea mdsurilor caxe se aplic6 pe durata acesteia
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, Hotlrdrea Guvernului nr.
1050 din 2 octombrie 2A2l pentru modificarea qi completarea anexelor nr. 2 gi 3 la Hotdrdrea
Guvernnlui nr. 93212021 privind prelungirea stirii de alert[ pe teritoriul Romdniei incep6nd
cu data de 10 septembrie 2021, precum gi stabilirea m6surilor care se aplicd pe durata acesteia
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9,

- Ordinul nr. 874181 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativit6tii purtdrii mdgtii de
protecfie, a triajului epidemiologic gi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea
contamin6rii cu virusul SARS-CoY-2pe durata stdrii de alertd, modificat prin Ordinul nr.
23115 din 20 ianuarie 2}2lpentru modificarea Ordinului ministrului sdndtItii qi al ministrului
afacerilor interne nr.87418112020 privind instituirea obligativitAlii purttuii mdgtii de protecfie,
a triajului epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a m6inilor pentru prevenirea
contamindrii ou virusul SARS-CoY-2 pa durata stdrii de alefid, Ordinul nr, 699167 din 14 mai
2021 pentrumoclificarea Ordinului ministrului s6n6t6{ii qi al ministrului afacerilor inteme nr.
87418112020 privind instituirea obligativitS|ii purtdrii mlqtii de protec{ie, a triajului



epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contaminirii cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stirii de alert6 gi Ordinul w.70016812021pentru modificarea
Ordinului ministrului sdn6t6tii qi al ministrului afacerilor interne nr. 87418112020 privind
instituirea obligativitdlii purtdrii m6qtii de protecJie, a triajului epidemiologic qi dezinfectarca
obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu virusul SARS-CoY-2 pe durata stdrii
de alertd, Ordinul nr. 1204199 din 9 iulie 2021 pefiru completarea Ordinului ministrului
s[n6tdtii qi al ministrului afacerilor interne nr.87418112020 privind instituirea obligativitAfli
purtdrii mEgtii de proteclie, a triajului epidemiologic gi dezinfectarea obligatorie a mdinilor
pentru prevenirea contamindrii cu virusul SARS-CoY-2pe durata stdrii de alertd,

- Ordinul nr. 5338/1082 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a

activitAfli in cadrul unitElilor/institt4iilor de inv6f6m6nt in condilii de siguranlh
epidemiologici pentru prevenirea imboln[virilor cu virusul SARS-CoV-2,

- Instrucfiunea nr. 14876104.10.2021 a ministrului educatiei pentru punerea in aplicare a
Ordinului nr. 5338/1082 din I octombrie 2021pentru aprobarea mdsurilor de organizare a

activitltii in cadrul unitS{ilor/institutiilor de invdtimdnt in condi{ii de siguran}I
epidemiologic6 pentru prevenirea imboln6virilor cu virusul SARS-CoV-2,

- Adresa nr. 13624 din 04.10.2021 a Inspectoratului $colar Judefean Giurgiu prin care este

inaintat spre aprobarea Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgen{6 Giurgiu mdsurile
propuse de unitdtile de inv6[6m6nt din jude]ul Giurgiu a scenariul de functionare pentru
fiecare unitate de inv6{6mant din judetul Giurgiu, pebaza criteriului epidemiologic, mdsuri
avizate de Inspectoratul $colar Judelean Giurgiu qi Directia de S[n6tate Publicd Giurgiu,

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgen(I Giurgiu
adoptd prezenta
o rAnAnn

Art. 1 La dataprezentei prevederile HotErdrii Comitetului Judelean pentru Situa(ii de Urgenl6
Giurgiu rc. 7 7 din 0l .l 0.2021 igi inceteazd aplicabilitatea.

Art. 2 Scenariul de funcfionare al unit6fi/instituliei de inv[]Im6nt pe parcursul anului
gcolar/universitar se va actualiza in funclie de cazurile confirmate de imbolnlvire cu virusul
SARS-CoV -2 intr-o clasd/grupE/unitate de inv6tdmdnt/conexd.

Art. 3 Toate unitafle de rnv6t6mflnt din judetul Giurgiu sunt in scenariul 1 de functionare.

lvt. 4 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judefean pentru Situatii de Urgen[E
Giurgiu va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situalii de Urgen[6,
Inspectoratului General pentru Situatii de UrgenJ6, Centrului Nalional de Coordonare qi
Conducere a Intervenfiei, Consiliului Judetean Giurgiu, membrilor Comitetului Jude{ean
pentru Situalii de UrgenJd Giurgiu qi preqedinJilor comitetelor locale pentru situalii de urgenfd
din judetul Giurgiu.
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