
Şedință extraordinară    03.11.2020  
  

  

        

  

HOTĂRÂREA nr. 173 din 03.11.2020 

privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  

în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19  

 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare; 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;   

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Vrancea cu nr. 19693/03.11.2020 cu privire la 

ancheta epidemiologică efectuată la Colegiul Național ,,AlexandruIoanCuza” din 

municipiulFocșani, care a fost înaintată către C.J.S.U. Vrancea; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea nr. 8008 din data de 03.11.2020 prin 

care s-a înaintat propunerea unității de învățământ, cu privire la modalitatea de 

desfășurare a cursurilor, avizată; 

în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului 

nr. 173 din 24.04.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, întrunit în 

şedinţa extraordinară în data de 03.11.2020, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor pentru toate clasele, din cadrul 

Colegiului Național ,,AlexandruIoanCuza” din municipiulFocșani, începând cu data de 

02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă 

de 14 zile.  

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRUSITUAŢII DE URGENŢĂ 

VRANCEA 

 



 (2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1) va respecta măsurile de organizare 

a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului 

educației și cercetării. 

(3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru 

clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1) suspendate temporar, se dispune prin 

Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, 

cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea, 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, unității administrativ teritoriale şi 

instituţiilor interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

 

GHEORGHIȚĂ BERBECE    

 

  



 

        

 

HOTĂRÂREA Nr. 174 din03.11.2020 

privind aprobarea proceselor verbale de la şedinţele Comitetului Judeţean  

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea din datele 20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 

26.10.2020și 27.10.2020 

 

 În temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul 

prefectului nr. 173 din 24.04.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, 

întrunit în şedinţa extraordinară în data de 03.11.2020, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

    

Art. 1  Se aprobă procesele verbale de la şedinţele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Vrancea din datele de 20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 26.10.2020 și 

27.10.2020. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată persoanelor şi instituţiilor interesate, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

  

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

Gheorghiță BERBECE 

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

VRANCEA 

 


