
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL DOLJ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

H O T Ă R Â R E A 

n r . 43 d i n 2 8 . 1 0 . 2 0 2 0 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 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 efectelorpandemiei de COVID-19, 

în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului educaţiei şi 
cercetării şi ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare: 

- documentul intitulat "Propuneri modificare scenarii privind desfăşurarea 
activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj - Situaţia 
actualizată la 28.10.2020", transmis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj, în conformitate cu propunerile comunicate de consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ, avizate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 
anexat la prezenta hotărâre (Anexa 1); 

- propunerile/recomandările formulate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj prin 
adresa nr. 18272 din 28.10.2020, anexată la prezenta hotărâre (Anexa 2); 

în scopul stabilirii unor măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 
legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) - (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj 
adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1 (1) Se aprobă documentul „Propuneri modificare scenarii privind 
desfăşurarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Dolj - Situaţia actualizată la 28.10.2020 anexat la prezenta 
hotărâre, cu aplicabilitate pentru perioadele dispuse de către Direcţia 
de Sănătate Publică Dolj, conform anchetelor epidemiologice. 
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(2) Documentul menţionat la alin. (1) completează şi modifică 
documentul aprobat prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 18 din 10.09.2020, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin 
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 
Dolj nr. 32 din 14.10.2020. 

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului -
judeţul Dolj, la adresa URL: 

www. dj.prefectura, mai.gov. ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/ 

(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în 
comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia" al judeţului Dolj. 

(3) Prevederile prezentei hotărâri se comunică unităţilor de învăţământ 
din judeţul Dolj, în părţile care le privesc, spre punere în aplicare, prin 
grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 

(4) Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor administraţiei publice 
locale din unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora 
funcţionează unităţile de învăţământ menţionate în anexe, prin grija 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia' al judeţului Dolj. 

P R E Ş E D I N T E L E 
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DOLJ 

P R E F E C T U L J U D E Ţ U L U I DOLJ 

Nicuşor RO^CA 
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Propuneri modificare scenarii privind desfăşurarea activităţii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din Judeţul Dolj 

Situaţia actualizată la 28.10.2020 

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE 
INVĂTĂMÂNT 

SCENARIUL 
INIŢIAL 

SCENARIUL PROPUS Motivul 

1. 
Şcoala Gimnazială 
"Caro! al II-lea" 
Dioşti 

Scenariul 1 Scenariul 2 Adresa DSP nr. 
18272/28.10.2020 

2. Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 Mârşani 

Scenariul 1 Scenariul 2 Adresa DSPnr. 
18294/28.10.2020 
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