
COMITETULJUI)EŢEAN PENTRU SITUAŢLI DE URGENŢĂ ILFOV 

Secrelllriatul Tehnic Pennanent 

l:IOTĂRÂREA 

nr. 17 din 02.02.1022 

in oplicarco prevederilor Holărârii Guvernului nr. 34/06.01.2022 pri\ind 

prelungirco stării de alenA pe teritOriul RomAniei inec:pând cu dat• de 08 ianuarie 2022, precum şi 

stabilirea măSurilor care se nplicd pe durato acesteia penlrU prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemici de COVID-19, 

Luând în considerare: 

• Ordioul comun- Min.isterul Educatiei (or. 5338/01.10.2021) şi Ministerul Sănutntii (nr. 

2015/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de orpnÎ1.3Te a activitatii în eadrul 

unităţilorlinstituJiilor de invlt;ămânl în condilii de sigurantfi cpidemiologică pentru prevenirea 

imboln!lvirilor cu virusul SARS-CoV -2. cu modificlirile şi completările ulterioan:: 

· an. S a1in. (3) lil. f) din Legea nr. 5512020 privind Uite le:: mllluri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pondemiei de covro 19, cu modificările şi oompletările ulu:rioare; 

• l-egea nr. 13612020 privind instituirea unor masuri In domeniul SănAtâtii publice în 

situatii de risc epidernioloiic şi biologic, republicată; 

- llolărirta Gm·cmului nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc; 

· OrdinuJ comun al ministrului sAnătăfii şi al m inistrului afacerilor interne nr. 

30/1/07.01.2022 privind insti1\lirea obligati\itătii purtării mliştii de protec1ie, a triajului 

epidemiologic .şi dezinfectarea obli,aatorie o mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 

SARS-CoV-2 pe duraUI stirii de alertă; 

- adresa  lnspcctorOtului Şcolar Judetul Ufov cu nr. 1254/02.02.2022, inregistrata la 

Institutia Prefectului cu nr. 1166/02.02.2022, 

In temeiul prevederilor an. 11 alin. (1) coroborat cu an. 22 din OUG nr. 21115.04.200-l 

privind Sistemul Na�ional de Management al Situatiilor de Urgentă, cu moditicl'lrile şi 

oompletările ullerioare şi ale an. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarco 

Regulamentului-cadru privind stn1ctura organizatoric� atribuţiile, functionarea şi dotarea 

comilctelor şi centrelor operalivc pentrU situatii de urgen\ll. 



Comitetul Jude-tean Jleotru Sit uatii de Urgen ţă Hfov, convocat în şedintl ext.naordinarl 

prin utilizana mijloacelor tleotronicede eomunitart in data de 02.02.2022, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. lnccpilnd cu data de 03.02.2022, penw o perioadă de 10 zile se oprobi1S<>:nariu1 de 

func1ionare cu participarea zilniCă in sistem online, conform art. 6 atin (7) din Ordinu) comun 

Ministerul Educatiei (nr. 533&101.10.2021) şi Ministerul Slnătătii (nr. 2015101.10.2021)- penw 

aprobarea n1llsurilor de orgonizare o activităţii in cadrul uniră,ilor/institu�iilor de invAţAmânt in 

condilii de siguranJA epidcmiologi<:a pentru prevmi= imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. cu 

modi r.cările şi completări le ulteriouJ"c. pentru Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu' Voluntari. 

Art. 2. lnccpând cu data de 03.02.2022, penw o perioadA de 5 zile se aprobli seennriul de 

funcliOoaN cu particiP""" zilnică In sistem online, conform an. 6 alin (2) din Ordinul comun -

Ministerul 1lduca1iei (nr. 533&101.10.2021} şi Ministerul Sonătătii (nr. 2015/01.10.2021)- pentru 

aprobarea tnă$urilor de orpnizan: a ..,tivitlltii in cadrul nnită!ilorlinstitupilor de ln\'âlământ in 

coodilii de sigurantA cpidemiotogicA pentru prevenirea imbotnăvirilor cu virusut SARS-CoV-2, cu 

modificările �i eompi<IArile ulterioan-, pentru Grndinita nr. 2 �{ăgurele. 

Art. 3 Oin:ctorii unitătilor de lnvAiământ vor asiaura punerea in aplicare a prt' ederitor 

prczen toi hotJirâri. 

Art. 4 Prezenta hoWâre "" fi comunicată Departamentului penw Situatii de Urgen1ă şi 

membrilor Comitetului Judetean penlnl Situafii de Urgent!\ Ilfov. de cdtrc S<!crctariatut Tehnic 

Pemument. 

Preşedintele 

Comitetului Judetean pentru Situarii de Urgentll Dfov 
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