
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢU OE URGENŢĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

HOTĂRÂREA 

nr. 15 din 31.01.2022 

În aplicarea 1ircvederilor I lotArârii Guvernului nr. 34/06.0 J.2022 privind 

prtlungirea st!rii de alenă pc 1erit0riul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum şi 

Stabilirea 1năsurilor Cflrt: SC Optică pC durata acest·cia pentn1 prevenirea Şi conlbfllCrca cfec-tclor 

paodc:miei de COVI0-19, 

lu!lnd în considerare: 

- Ordinul comun - Ministerul Educa1iei (nr. 5338/01.10.2021) şi Mini sterul S1lllntn1ii (nr. 

2015/01.10.2021) - pentru aprobarea mAsurilor de orpnizan: a aclÎ\'Îl4jii ln cadrul 

unj1t11ilor/i11stituţiilor de invA,ămânl în conditii de sisuranţ!S epidemiologică pentru prevenjreu 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi complclărilc uhcri�; 

- art. 5 alin. (3) lit. f) din 1,,egea nr. 5512020 privind unele mOSuri pentru prevenirea şi 

combruerca efectelor pandemici de COVIO 19. eu rnodifictrilc şi completările uherioarc: 

- Legea nr. 13612020 privind instituirea tu1or n1ăsuri în domeniul sănii.lălii p ublice în 

situa1ii de risc epidemiologic şi biologic, republiCa!ă: 

- Hotărârea Guvernului nr. 55712016 privind n1anagcn1eniul tipttrilor de risc; 

- Ordinul comWl al minisuului slnătăfii şi al ministnllui afacerilor interne nr. 

30/1/07.01.2022 privind ins1i1uiren obligativităţii purtării măştii de protec1ie, a triajului 

epidemiologic şi dczinfectarca obligatorie a mâinilor penlN prevenirea con1aminării cu \'Îrusul 

SARS-CoV -2 pc duruta stării de alcrtll; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţul Ofov cu nr. I 120l3J.01.2022. inregistrală la 

lnstiluti• Prefectului cu nr. 1043131.01.2022, 

În temeiul prevederilor rut. 11 alin. (I) coroborat cu  art. 22 din OUO nr. 21/15.04.2004 

privind Sistemul l'(a1iooal de Managemcn1 al Simajiilor de Urgcnlă, cu modiJlc!lrilc şi 

completările uherioare şi ale art. 10 din H.O. nr. 1491/ 09.09.2004 pcn1ru aprobarea 

Rcgulamenlului-cadru privind struenaa organizruoric!, a1ribuţiilc, funeţionarea şi dotarea 

to1ni1elclor şi centrelor operalive pentru situalii de urgenţă, 



Comitehll Judt1can pcoll"U SiluaJii de U111en1ă Ilfov, convocat tn şedinl i exll'oordioarii 

prin utili:tarea mijloactlor electronice dt comuniC':llre în data dt 31.01.2022, adopti prezenta 

HOTĂRÂRE: 

An. I. începând cu data de 31.01.2022, pentru o perioadă de I O zile se aprobă scenariul de 

func1iooarc cu paniciparca 1Jlnic6 în sistcin onJine, confonn art. 6 alin (2) din Ordinul comun -

Ministerul llduca1iei (nr. S338/01.l0.2021) şi Ministerul 5anătA!ii (nr. 2015/01.10.2021)- pentru 

aprobarea măsurilor de organizm-e a activităJii în cadrul unită1ilorfmstiro1iilor de învAtământ în 

condilii de siguran1a epidemiologică pentru prevenirea îmboblâvirilor cu virusul SARS.COV-2, cu 

1nodificările şi co1nplctările ulterioorc. pcn1n.1 Şcoalo Gi111nn2.iala 11r. 1 Brugadin.i. 

Art. 2. lncepând cu data de 01.02. 2022. pemn1 o perioadă de JO zilesc aprobă scenariul 

de func1ionare cu participarea zilnică în sistem online. confoan an. 6 alin (2) din Ordinul comun -

Ministerul Educa1iei (nr. 5338/01. I 0.2021) şi Ministerul Săni!t:i)ii (nr. 2015/01. I 0.2021) - pentru 

aprobarea măsurilor de organi7.ilt a ac:tivităpi în cadrul unilăJilor/instiru1iilor de învă\Amfull în 

condijii de siguran!A epidemiologici! pentru prevenirea lmbolndvirilor cu virusul SARS·CoV-2, cu 

modificările şi completările ulterioore, pentru Şcoala Gimnaziala nr. 2 l'undcni-Dobroeşti. 

Art. 3 Dircccorii unităţilor de ln,•5ţămtlnl vor osigura punerea în aplico.re a pte\•cck:rilor 

pre=tci hot!râri. 

An. 4 P�ta hotărătt va fi comunicall Departammtului pentru Situa1ii de Urgcn)! şi 

membrilor Comitetului Judetcan pentru SiroaJii de Urgcnţli Ilfov, de către Secretariatul Tehnic 

PcnnancoL 

Preşedintele 

Comitcrului Jud eţenn pentru Situaţii de Urgentă Ilfov 

Prefect 


