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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATJI DE URGENTA ALBA
HOTARAREA nr. 43
de aprobare a scenari llor de funct:lonare a unitatilor de inva~mant preuniversitar
din Judetul Alba, pentru s.lptamana 1-5 martie 2021

V~z3nd situatia epldemiologic:A din analiza indicatoru1ui ratei de inciden~ a cazurilor
de COVID-19 pentru perioada 12.02-25.02.2021, la nivelul tuturor un~~lor administrativ-

teritoriale din judet, transmisa Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgen~ Alba de
dltre Direqia de 5.'inatate Publidl Alba prin adresa nr. 2322/ 26.02.2021 ;

Luiind in dezbatere scenariile de functionare ale unittltilor de inva~mant din judetul
Alba propuse de <:atre consiliile de administratie ale institutiilor ~ olare preuniversitare,
pentru perioada 01-05.03.2021, avizate $i inaintate Comitetului lude;ean pentru Situatii de
Urgen~

Alba

de

dltre

Inspectoratului

!ieolar

Jude\ean

Alba

prin

adresa

nr.

I 143/ 26.02.2021, precum $i avizul Dir~ei de 5.'inatate Publidl Alba nr. 2334/ 26.02.2021;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 35/10.02.2021 privind prelungirea starii de
ale.ta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 februarie 2021 ;
in temeiul Ordinului comun ME/MS nr. 3235/ 93/ 04.02.2021 pentru aprobarea
masurilor de organlzare a actlvl!a~I in cadrul uni!a\ilor/ institu\iilor de invatamant in condi\ii

de siguranta epidemiologidl pentru prevenlrea imbolnavlrilor cu virusul SARS-CoV-2;
')'inand cont de prevederile O.U.G. nr. 21/ 2004 privlnd Sistemul Na\ional de
Management al Situa\iilor de Urgenta, aprobata prln Legea nr. 15/ 2005, cu modificarile $i

completarile ulterioare, precum ~i de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind
structura organizatorid, atributille, funqionarea ,i dotarea comitetelor ~i centrelor
operative pentru situa\ii de urgenta aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
in conformitate cu prevederlle art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare $1
Functionare al Comitetului Jude\ean pentru Sltua\il de Urgenta Alba, aprobat prin Ordinul
Prefectului Jude\ulul Alba nr. 336/25.07.2017, cu modlfidlrile $1 completarile ulterioare;
Comitetul

Jude\ean

pentru

Situa\ii

de Urgenta

extraordinara in data de 26.02.2021,
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Alba,

convocat in $edinta

HOTlRl$Tf:
Art. 1. 5e apro~ scenariile de funqionare pentru uni~tile de inv~m3nt
preuniversitar din judetul Alba , pentru perioada 01-05 .03 .2021, conform Anexei care face

parte lntegrantli din prezenta ~~re.
Art. 2.

H~r3rea de aprobare a scenariilor de furqionare pentru unitAtile de

inva\]lmant preuniversitar din Judetul Alba, pentru perioada 01 -05 .03 .2021 , se transm ite la
lnspectoratul Scolar Judetean Alba

pentru a fi comunicata tuturor uni~tilor de inv:i~m3nt

preunlversitar din j ~, membrilor Comitetului Jooetean pentru Sttuatii de Urgenta Alba $1
tuturor U.A.T.--urilor din j udet.

Totodata, prezenta hotarare va fi comunicatli Inspectoratul

General pentru Situa\li de Urgent,'! ~I la Departamentul pentru Situa~i de Urgen\]I de ratre
lnspectoratul pentru Situa~i de Urgent,'! "UNIREA" al jlJde\ului Alba . De asemenea ,
hotlirarea se va afi~ pe site-ul Institutiei Prefectului - Judetul Alba .

Alba lulia, 26.02.2021

PRE$EDINTELE
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nlcolae ALBU
Prefectul l~lui Alba
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