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HOTĂRÂREA nr. 27 din 09.02.2022 

privind reluarea cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ, la apariţia cazurilor de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în rândul cadrelor didactice,  

didactice auxiliare sau nedidactice 

 

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 171 din 03 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare; 

- Ordinul 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

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

- Hotărârea C.J.S.U. Vrancea nr. 18 din 31.01.2022 privind suspendarea cursurilor în 

unitățile/instituțiile de învățământ, la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în 

rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Vrancea cu nr. 1909/09.02.2022,  prin care s-a acordat aviz 

propunerii unităților de învățământ - Liceul Teoretic ,, Grigore Gheba” Dumitrești, cu privire la 

reluarea cursurilor care presupun prezență fizică la nivelul întregii unități de învățământ, potrivit 

prevederilor art. 7, alin. 2 din Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și 

cercetării nr. 5338/2015/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea cu nr. 946/09.02.2022,  prin care s-a acordat aviz 

propunerii unităților de învățământ - Liceul Teoretic ,, Grigore Gheba” Dumitrești, cu privire la 

reluarea cursurilor care presupun prezență fizică la nivelul întregii unități de învățământ, potrivit 

prevederilor art. 7, alin. 2 din Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și 

cercetării nr. 5338/2015/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 173 din 24.04.2020, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 

09.02.2022, 
 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se dispune reluarea cursurilor care presupun prezență fizică la nivelul întregii unități de 

învățământ - Liceul Teoretic ,, Grigore Gheba” Dumitrești, începând cu data de 10.02.2022. 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

VRANCEA 
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Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea, Comitetului 

Național pentru Situații de Urgență, unității administrativ teritoriale şi instituţiilor interesate prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

p.PREFECT, 

SUBPREFECT, 

  

CLAUDIA - LAVINIA SERAFIMCIUC 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                       REDACTAT, 

                                                                           Secretariatul Tehnic Permanent al  

                                                                                       Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea 

 

 


