
 

 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

 
     

 

Exemplarul 1/2 
 

    
HOTĂRÂREA 

nr. 133 din 26.05.2021 

 

privind aprobarea scenariilor de funcționare corespunzătoare unităților de 

învățământ din Judeţul Ilfov 

 
 

 În aplicarea prevederilor HG nr. 531 din data de 10 mai 2021 modificată şi 
completată prin HG nr. 550 din 14 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, 
 Luând în considerare: 
- Ordinul M.E. Nr. 3805/17.05.2021 / Ordinul M.S. Nr. 703/17.05.2021, privind 
modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului 
educației și al ministrului sănătății 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; 
-  Evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2; 

-  Ordinului Prefectului nr. 159/05.03.2021 privind actualizarea componenței Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Ilfov; 
- Adresa Inspectoratului Scolar al județului Ilfov nr. 7182/26.05.2021 înregistrată la 
Instituția Prefectului – Județul Ilfov cu nr. 6221/26.05.2021 și avizul Direcției de Sănătate 
Publică Ilfov înregistrat cu nr. 4984/26.05.2021 ; 
- Prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul: 
-  Prevederilor art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 
28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare; 
- Prevederilor art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 
operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

-  Prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință 
extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 26.05.2021, 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1 Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ conform  
anexei la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2 Directorii unităților de învățământ menționate în anexă vor asigura punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de 
Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor 
entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic 
Permanent. 
  
 

 

 

 

Președintele 

Comitetului Județean pentru Situații de  Urgență Ilfov 
Prefect 

 

DANIEL-TUDOREL ZAMFIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Hotărârea nr. 133 din 26.05.2021 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ A SCENARIILOR PENTRU UNELE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ILFOV CARE 
ÎȘI SCHIMBĂ SCENARIILE ÎNCEPÂND CU 27.05.2021 

 

NR. 

CTR. 

Unitatea de învățământ LOCALITATE Scenariu 

ACTUALIZAT 

26.05.2021 

indice 26.05.2021 Hotărârea CA  
Nr........ 

1.  

GRĂDINIŢA NR. 1 PANTELIMON PANTELIMON 
Scenariul 1 0.97 

70/26.05.2021 

2.  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PANTELIMON PANTELIMON 
Scenariul 1 0.97 

35/26.05.2021 

 

 

 

Scenariul 1 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de 

locuitori 

Scenariul 2 Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, dacă la 

nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină. 
 

 

 

 


