
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE
privind actualizarea scenariului de func ionare pentru unit ile de înv mânt din

jude ul Neam , pentru semestrul I al anului colar 2021 – 2022

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe

teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum i stabilirea m surilor care
se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modific rile i complet rile ulterioare;

- dispozi iile Ordinului ministrului educa iei i ministrului s ii nr. 5196/1756/2021
pentru aprobarea m surilor de organizare a activit ii în cadrul unit ilor/institu iilor de
înv mânt în condi ii de siguran  epidemiologic  pentru prevenirea îmboln virilor cu virusul
SARS-CoV-2;

- propunerea Inspectoratului colar Jude ean Neam  privind scenariul de func ionare
pentru fiecare unitate de înv mânt;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu modific rile i
complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. (1) Se actualizeaz scenariul de func ionare pentru unit ile de înv mânt din
jude ul Neam , pentru semestrul I al anului colar 2021 – 2022, începând cu data de
04 octombrie 2021, conform anexei la prezenta hot râre.

Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  va
asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i unit ilor administrativ-teritoriale din jude .

(2) Inspectoratul colar Jude ean Neam  va comunica prezenta hot râre unit ilor de
înv mânt din jude .

PRE EDINTE,
PREFECT
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