
ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA TELEORMAN

HOTiRARE
pentru aprobarea scenariului de functionare pentru unititile/institu!iile de invdgiment din judelul

. Teleorman pentru inceputul anului gcolar 2O2O-2O2L

Comitetul Judelean pentru SituaJii de UrgenlE Teleorman, intrunit in Sedint5 extraordinarS in data de 10
septembrie 2020, la convocarea pre9edintelui, potrivit dispozitiilor aft. 10 alin. 1 9i 2 9i art. 11 din Regulamentul -
cadru privind structura organizatoricS, atributiile, fun4ionarea Si dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru
situalii de urgente, aprobat prin HG nr. 149t12004

avdnd in vedere:
- prevederile Ordinului nr. 548711494/2020 al ministrului educaliei 9i cercetErii gi al ministrului sdn5tSfii,

pentru aprobarea misurilor de organizare a activitStii in cadrul unitdlilor/institutiilor de invEt5m6nt in condilii de
siguran!5 epidemiologicE pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

- adresa nr. 8806/10.09.2020 a Inspectoratului 9colar Teleorman privind propunerile consiliilor de
administratie ale unitSlilor de invS!5ment, insotiti de anexa nr. 8818/10.09.2020;

- adresa nr. 6872108.09.2020 a Directiei de S6ndtate Public6 a judelului Teleorman privind ratele de
inciden!; COVID 19 pentru localitSlile din judelul Teleorman;

- prevederile HG nr. 668/14.08.2020 privind prelungirea st5rii de alert6 pe teritoriul Romaniei incepend cu
data de 16 august 2020 precum gi stabilirea mSsurilor caTe se aplic5 pe durata acesteia pentru prevenirea 9i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- prevederile HG N. 55712076 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Regulamentului de Organizare 9i Fundionare al Comitetului pentru Situatii de Urgentd al

judetului Teleorman.
In conformitate cu dispozitiile ad. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatoricS,

atributiile, fun4ionarea si dotarea comitetelor 9i centrelor operative pentru situalii de urgen!5, aprobat prin HG
N. 149712004

HoTARASTE

ART. 1 Se aprobS scenariul de funclionare pentru unitetile/institutiile de inv5tdm6nt din judelul
Teleorman pentru inceputul anului gcolar 2020-202L, conform anexei, dupi cum urmeazS:

- Scenariul 1: Pafticiparea zilnice a tuturor prescolarilor gi elevilor in unitSlile de invSlamAnt, cu
respectarea gi aplicarea. tuturor normelor de proteclie.

- Scenariul 2: Padiciparea zilnic; a tuturor prescolarilor gi elevilor din invSldm6ntul primar, a elevilor
din clasele a VIII-a Si a XII-a, cu respectarea gi aplicarea tuturor normelor de prote4ie Si revenirea patialS (prin
rotatie de 1-2 sSptim6ni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu gi liceu, cu respectarea 9i aplicarea tuturor
normelor de proteclie.

- Scenariul 3: Participarea tuturor prescolarilor gi elevilor la activit5ti/leqii online.
ART.2 S5ptdmanal 9i ori de c;te ori este nevoie, in functie de rata de inciden!5 COVID 19, Comitetul

Judelean pentru Situatii de Urgen!5 Teleorman va aproba prin hot5r6re scenariul in care va functiona flecare
unitate/institulie de invSlam6nt din jude!.

ART.3 (1) Prezenta hotdr6re va fi transmis6, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor
Comltetului Judetean pentru Situatii de UrgenlS Teleorman, lvlinisterului Afacerilor Interne, N4inisterului Educatiei gi

Cerceterii.
(2) TotodatS, hot5rSrea

Inspectoratul ui 9colar Judetean Teleorman.

Alexandria
Nr. 21 din 10 septembrie 2020

va fi transmis; tuturor unit5tilor de invit5m6nt din jude! prin grija


