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. 4229/2020, privind propunerea de
aprobare a schimbării scenarilor de organizare și desfășurare a cursurilor începând cu data
de 29.10.2020, pentru unitățile școlare: Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași în scenariul
roșu și Şcoala Gimnazială „Constantin Teodorescu" Șoldanu în scenariul galben;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 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 scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor pentru unitatea
școlară: Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași în scenariul roșu, începând din data de
29.10.2020;
Art. 2. Se modifică scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor pentru unitatea
școlară: Şcoala Gimnazială „Constantin Teodorescu" Șoldanu în scenariul galben, începând
din data de 29.10.2020;
Art. 3. Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Călărași vor asigura
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 4. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Călăraşi va asigura transmiterea prezentei hotărâri către instituţiile interesate și
membrilor CJSU Călărași.

PREŞEDINTE,
Marian STOICA
Prefectul Judeţului Călăraşi
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