
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SJTUATR DE URGENTĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

HOTĂRÂREA 

or. 16 din 01.02.2022 

În aplicarea prevederilor Hotl!rârii Guvernului nr. 34/06.01.2022 privind 

prelungirea Silirii de aler1li pe teritoriul României începând cu data de 08 ianlJ<lric 2022. precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea şi co1nbatcrea efectelor 

pandemici de COVID-19, 

Luând în considerare: 

- Ordinul comun - Ministerul Educa1iei (nr. 5338/0 I. I 0.2021) şi Ministcn1l SănAtAJii (nr. 

20 I 510 I. I 0.2021) - pentru aprobarea masurilor de organizare a activitlljii în cadrul 

unitA1ilor/institu1iilor de invăţăJtlânt in conditii de sigur:utld epiden1iologicâ pentru prcvc:nirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi complelărik ulterioare; 

- an. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele mAsuri pentru prevenirea şi 

combutcrea efectelor pandemiei de COVlO 19. c u  mOdificările şi completările ulterioare: 

- �ca nr. 13612020 pri\fod instituirea unor mâSUri în domeniul sonAl!ţii publice în 

siruaJii de risc cpidemiolo�ic şi biologic, republicată: 

- Ho� Guvernului nr. 55712016 privind managcm<nwl tipurilor de risc; 

- Ordinul con1un al ministrultd s�năt.Atii şî al 1ninislrului afacerilor interne nr. 

30/1/07.01.2022 privind instituiml obligaiivitătii pur1ârii ma.ştii de prut<c:Jie, a triajului 

epidemiologic şi dezinfectarea obligarorle a mâinilor pentru prevenirea conh1n1inării cu \•irusuJ 

SARS-CoV-2 pe durata s1Arii de alert!; 

- adresa lnspeccoretului Şcolar Jude)ul Ilfov cu nr. 1195/01.02.2022, înrcgistrotă la 

lns1itutia Prefectului cu nr. 11 I 51 O 1.02.2022. 

ln tcmtiul prevederilor an. I I alin. (I) coroborat cu an. 22 din OU() nr. 21/15.042004 

privind Sistemul National de Management al Siluaţiilor de Urgen1ă, cu modifiCArile şi 

complctllrile ultcrioorc şi ale nrt. 10 din H.O. nr. 14911 09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulomentului-cadru privind structura organizatoricii. atribuJiilc. functionarea şi dotarea 

comitetelor şi e<ntrelor operative pentru situaţ
i
i de urgentă, 



ComiletuJ Judeţean penlru Situotii de Urgenţă Jl(ov, convocat în şedh1,·A extrltordlnarl 

prin utilh.atta mijloacelor electronice de comunicare în da11 de UJ.02.2022. adoptă prntnta 

HOTĂRÂnE: 

Ar1. I. Începlnd cu claia d e  01.02.2022. pcnuu o perioadă de 10 zile se aprobă scenariul de 

funcponnrc cu par1iciparea zilnică ta sistem online. conform art. 6 aJin (7) din Ordinul comun -

Minislcrul Educa1iei (nr. 5338/01.10.2021) şi Ministerul SWlă!ii (nr. 2015/01.10.2021) - pcnuu 

aprobarea măsurilor de organizare a ac1i,titătii în cadnLI unitătilor/instituţiiJor <le în,•AUhnânt în 

conditii de siguranld epidemiologică pcmru prevenirea Ullbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. cu 

modifici!rile şi completările ullerioare. penlru GrAdinito nr. I Balo1eşti. 

Ar1. 2. Începând cu dala de 01.02.2022. pentru o perioadă de 10 zile se aprobă scenariul de 

funcţionare cu participarea zilnică în sistem online. confonn an. 6 alin (7) din Ordinul c:omun -

Ministerul EducnJiei (nr. 5338/01.10.2021) şi Minisierul SAnălălii (nr. 2015/01.10.2021) - pentru 

oproban:a măsurilor de 0<ganizare a actiYitălii ln cadrul unitaiilor/institu\iilor de învăJAmAn1 în 

co1ldilii de siguran1d cpiden1iologică pentru prevenirea în1bolnăvirilor cu \'Îrusul SARS·COV·2. c11 

modific4rile şi complell!rilc ul1trioan:, penuu Liceul Teore1ic "Ioan Pclrus" OlopcrU. 

An. 3. Începând cu data de 02.02.2022, pentru o perioadă de I O zile se aprobă scenariul de 

t\lncţionote cu pMiciperca zilnică în sis1em online, conform an. 6 alin (2) din Ordinul comun -

Minisierul Educntiei (nr. 5338/01.10.2021) şi Minis1erul Sonătă�i (nr. 2015/01.10.2021) - pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a oc1ivitălii în cadrul unilălilor/instituJillor � învă\il.mâm în 

condi!ii de siguran!l epidemiologică pcn1ru prevenirea îmbolnăvirilor cu ,;rusul SARS-CoV-2, cu 

modiftclltile şi coroplclările uhcrioare, p entru Gn!dinil• nr.2 Owpeni. 

Art. 4 Directorii unitllilor de tnvaJ,imânt \Or asigura punere� în aplicare a prcvcderiJor 

prezentei hotărâri. 

An. 5 PleZl'nta holllrirc va fi comunicalll DepanamcnlUlui penuu SituaJii de Urgenţă şi 

membrilor Comi1e111lui Judetean J><mlru Si1ua1ii de Urge111n Ilfov, de căire Secretariatul Tehnic 

Permanen1. 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de lJri:eoţă Ilfov 

Prcfeet 

SIMOJ'iA NEClJLAE 


