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                 COMITETUL JUDEŢEAN                                                                  25.10.2020 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT  
                                                    
                                                  

HOTÂRÂREA  NR. 47 
 
 

   Având în vedere: 
- Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 
-  OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 
- HG 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; 

- Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii nr. 
5487/1494/2020 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; 

- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 49/13.10.2020 privind propunerea 
prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesare a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-  Planul de activităţi al Comitetului al Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt; 
- Rata incidenţei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localităţi (UAT) la data de 

25.10.2020, pentru perioada 11.10.2020 - 24.10.2020, transmisă de Direcţia de Sănătate Publică Olt; 
- Propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind intrarea în scenariul 3 

de funcționare, avizate de către Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 
- Avizul Direcției de Sănătate Publică Olt pentru reluarea cursurilor în scenariile stabilite de către 

fiecare unitate școlară. 
 
                       COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT 
                                                                   HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. (1) Încadrarea în limitele ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile cuprinsă 
între 1,5/1.000 de locuitori și 3/1.000 de locuitori a localităților Dăneasa (1,70), Teslui (1,64) și 
Dobrosloveni (1,62). 
 (2) Pentru localitățile menționate la alin (1) se aplică, începând cu data de 26.10.2020 pentru o 
perioadă de 14 zile, următoarele măsuri: 

-  purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate 
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, 
târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se 
desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în 
proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii; 

- desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este 
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permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului; 
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 

comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă 
a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00; 

- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de 
cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;  

- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este  
permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. 
  
 Art.2 (1) Suspendarea activităților didactice organizate în modalitatea ,,față în fațăˮ - scenariul 1 
și/sau scenariul 2, în unele clase din unități de învățământ din județul Olt, pe o perioadă de 14 zile, 
conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 
(2) Activităţile didactice pentru clasele/unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1) vor fi desfăşurate în 
sistem online, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
 
 Art.3. Reluarea activităților didactice în modalitatea ,,față în fațăˮ - scenariul 1 și/sau scenariul 2 
de funcționare, pentru clasele din unitatățile de învățământ ce au funcționat în scenariul 3, conform Anexei 
nr. 2 a prezentei hotărâri. 
 
           Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Olt, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă și tuturor instituțiilor interesate, în vederea punerii în 
aplicare, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 
 
 
  

Preşedintele Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Olt 

P R E F E C T 
Florin-Constantin HOMOREAN 

 
 
 
 
 

                            Inspector şef 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Matei Basarab” al Judeţului Olt 
                                 Colonel 

      Adrian TĂNASEI 
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    Anexa nr.1 la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 47/25.10.2020 

 
 

SITUAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT CE VOR FUNCȚIONA ÎN 
SISTEM ON-LINE (SCENARIUL 3), DIN CAUZA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2 

PENTRU O PERIOADA DE 14 ZILE 
 
 

Nr. 
crt. UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT 

DATA  
ÎNCETARE  
MĂSURĂ  

CLASA/UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
PLEŞOIU 
  caz pozitiv cadru didactic 

03.11.2020 Clasa a I a 

2. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
PLEŞOIU 
 caz pozitiv cadru didactic 

02.11.2020 Clasa a IV a  

3.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VLAICU 
VODĂˮ  
SLATINA 
caz pozitiv cadru didactic 

03.11.2020 
Toate clasele ciclului  
gimnazial ale unității de 
învățământ  

4. 
LICEUL ,, A.I. CUZA”  
CORABIA 
caz pozitiv elev 

03.11.2020 Clasa a XII a B – o grupă 

5.  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  
SLATINA 
cazuri pozitive 3 cadre didactice   
caz pozitiv 1 elev 

04.11.2020 
Toate clasele ciclului  
gimnazial ale  unității de 
învățământ 

 
 
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 47/25.10.2020 
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SITUAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT CE ÎȘI VOR RELUA  
ACTIVITĂȚILE DIDACTICE  ÎN  MODALITATEA ,,FAȚĂ ÎN FAȚĂˮ - SCENARIUL 1 ȘI/SAU ÎN 

SCENARIUL 2 DE FUNCȚIONARE 
 

 
 

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT DATA CLASA/UNITATEA             
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. 
ŞCOALA GIMNAZILĂ ,,ŞTEFAN 
PROTOPOPESCUˮ   
SLATINA 

24.10.2020 Clasa a IV a A 

2. 
ŞCOALA GIMNAZILĂ ,,EUGEN 
IONESCUˮ   
SLATINA 

24.10.2020 Clasa Pregătitoare A 

   3. 
COLEGIUL NATIONAL ,,ION 
MINULESCUˮ 
 SLATINA 

26.10.2020 Toate clasele ciclului gimnazial 
şi liceal 

  4. 
ŞCOALA GIMNAZILĂ ,,ŞTEFAN 
PROTOPOPESCUˮ 
SLATINA 

26.10.2020 
Clsa a VI a B 

 


