ROMÂNIA
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea scenariilor de funcționare pentru
unele unități școlare, din județul Călărași

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi
Având în vedere:
-adresa Inspectoratului Școlar Județean Călărași cu nr. 3970/2020, privind propunerea de
aprobare a schimbării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul
verde începând cu data de 13.10.2020, pentru unitatea școlară Liceul Tehnologic Nr.1
Fundulea, inclusiv pentru structura aferentă a acesteia Grădinița cu Program Prelungit nr. 2
Fundulea și începând cu data de 12.10.2020, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială
”Mircea Nedelciu” Fundulea, inclusiv pentru structurile aferente ale acesteia: Grădinița cu
Program Prelungit nr. 1 Fundulea, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Crângu, Școala
Gimnazială nr. 1 Gostilele și Grădinița nr. 3 Gostilele;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
-dispozițiile art. 4 lit. e) din Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării și al Ministerului Sănătăţii, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii
în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
-prevederile art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată;
-dispozițiile Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
În temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul
verde începând cu data de 13.10.2020, pentru unitatea școlară Liceul Tehnologic Nr.1
Fundulea, inclusiv pentru structura aferentă a acesteia Grădinița cu Program Prelungit nr. 2
Fundulea și începând cu data de 12.10.2020, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială
”Mircea Nedelciu” Fundulea, inclusiv pentru structurile aferente ale acesteia: Grădinița cu
Program Prelungit nr. 1 Fundulea, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Crângu, Școala
Gimnazială nr. 1 Gostilele și Grădinița nr. 3 Gostilele;

Art. 2. Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Călărași vor asigura
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri;
Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Călăraşi va asigura transmiterea prezentei hotărâri către instituţiile interesate și
membrilor CJSU Călărași.
PREŞEDINTE,
Nicolae DUMITRU
p.Prefectul Judeţului Călăraşi

Nr. 51
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 09.10.2020

