
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢO DE URGENŢĂ ILl�OV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

HOTĂRÂREA 

nr. 12 din 28.01.2022 

în aplicarea prevederilor lloliuârii G""cmului nr. 34/06.01.2022 pri"ind 

prelungirea stllrii de aleno pe teritoriul Romuniei îticcpând cu data de 08 ianuarie 2022, precum şi 

stabilirea mJsurilor cruc se aplici. pe dU111ta acesteia pentru pn?\'enirca şi comb:neTCa cfoctelor 

pandemici de COVID· 19. 

luând ln considerare: 

- Ordinul comtm Ministerul Educariei (nr. 5338101.10.2021) şi Ministerul Sănltăţii (nr. 

201S/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activi1â1ii în cadrul 

unităţilor/instituliilor de învn1ruudni în condiţii de siguranlă epidemiologică pentru prevenirea 

imboln!lvirilor cu virusul SARS-CoV-2. cu modificările şi completările uherioarc; 

- 011. 5 alin. (3) Iii, f) din Legea nr. 55n020 privind unele măsuri pentru prcvcnireaşi 

combaterea efoctdor pandemiei de COVID 19, cu modilicilrile şi completllrile uherioare; 

- Legen nr. 13612020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănatllrii publice în 

situatii de riS<: epidemiologic ş; biologic, rq>ublicatâ: 

� Hotărfirea Guvernului nr. 557/2016 privind 1naoagc111c.11rul tipurilor de risc; 

• Ordinul comun al minisuului sinAtlţil şi al minisuului afacerilor- interne nr. 

30/1107.01.2022 privind instituireo obligativitălii runârii măştii de protecrie, • triajului 

epidemiologic şi dezinfectarea obligawrie a mâinilor pentru pre''CDÎtta contaminllrii cu virusul 

SA.RS·CoV-2 pe duralJI stării de alertă; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Jude1\ll llfo•• cu nr. l0S9/28.0l.2022, inn:gistrotă la 

lnstituria Prefectului cu nr. 974128.01.2022, 

În temeiul prc,•ederilor an. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 

privind Siste1nul Naţional de Managc:1nent al Situaţiilor de Uracnlă,. cu modific!rile .$l 

comptC1Arile ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea 

RcgulamentuJui·Cadru privind iln1ct\ll'n organizatorică. atribuţiile. func�onarea .şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru sitU81ii de urgen\ă. 



Comitetul Judt(ea11 ptnlru Silualii dt Urgen(ă Ilfov, eonvoca1 ln şedin1A extraordinari 

prin utilizare• n1ijloucelor t.'lt.-ctronice de c-0n1uuical'e tn data de 28.01.2022, adopt.I prcz.enla 

HOTĂRÂRE: 

Art. I. Începând cu dn1a de 28.01.2022, pentru o perioadă de 10 zile se aprob� scenariul de 

fun•1ionare cu participarea rilnieă în sistem online. conform an. 6 alin (2) din Ordinul comun -

Ministerul l::duca1iei (nr. 5338/01.10.2021) şi Minis1erul Sl!ni\1d(ii (nr. 2015/01.10.2021) - pen1ru 

aproberea m4s&ilor de organiwre a activili1ii in cadrul unil!!ilorfmstiru(iilor de înviţ3mlint în 

C-Ondi1ii de sigl.lrantă epidemiologică pentru prevenirea imbohlăvirilor cu virusul SARS·COV·2, cu 

modificările şi complcl!rile ulicrioarc. peniru Şooala Gimna2ială nr. li strucrura Grădiniţa PP nr. S 

Buftea. 

Art. 2. !nccp5nd cu data de 31.01. 2022, penlN o perioadă de 10 zile se aproba S<lenariul 

de func1ionare cu pruticiparea zilnicli în sistem online. conform or,, 6 alin (2) clin Ordinul comun 

Mir\Îstcrul Educaţiei (nr. 5338/01.10.2021) şi Ministerul Sănăl11ii (nr. 2015/01.10.2021) - pentru 

aprobarea n11tSurilor de organi1nrc a activită1ii în cadJ'ul unitAtilor/institulillor de invA.f!Jnânl în 

eondi1ii de si&uran\â epidemiologică peniru prevenirea imbolnaviril or cu virusul SARS-CoV-2. cu 

modificările şi eomplclArilc uherioarc. pentru Liceul .• Maarit' ln1ema1ional School of Budwest" 

Voluntari. 

Art. 3 Dim:torii uni1a1ilor de invă\âlllânt vor usigura punerea în aplicare a prevederilor 

prczcniei hotlrari. 

Art. 4 Prcn:nta bo1ărâre va li comunicată Depenamentului penlru Situaiii de Ufl!cnjă şi 

membrilor Comitetului Judeleon pen1ru Situolii de Ul'gen1â llfov. de către Sccretariulul Tehnic 

Pcnnanent. 

Preşedintele 

Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenfă Ilfov 

Prefect 


