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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea scenariului în care va funcționa fiecare unitate de 
învățământ din județul Timiș 

Potrivit prevederilor: 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic, republicată; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

modificată și completată cu OUG 192/2020; 

- O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă; 

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

- Hotărârea Guvernului României, nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

- Ordin al Ministrului Educației nr. 5.338 din 01 octombrie 2021 și al Ministrului Sănătății 1.082 din 01 octombrie 

2021 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; 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Timiș nr. 356 din 18.10.2021 cu privire la 

suspendarea conform anexei 1, a activității unor unități de învățământ; 

În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, 

întrunit în ședință extraordinară: 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă suspendarea activității didactice față în față și transferul în online pentru fiecare unitate 
de învățământ, așa cum este prezentat în anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre;  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Timiș care o va transmite unităților 
de învățământ din județul Timiș și mass media. 

Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii conform anexei.  

 

 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

p. PREFECT 

SUBPREFECT 

                                          OVIDIU VIRGIL DRĂGĂNESCU 
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Nr.crt. UAT 

Denumire unitate de învățământ (PJ +AR) 
Scenarii 

școli  
Observații 

1 PIȘCHIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MURANI 

S2 
suspendare 
14.10-22.10  

2 LIVEZILE 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LIVEZILE 

S2 
suspendare 
18.10-31.10  

3 BALINȚ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BODO 

S2 
suspendare 
18.10-29.10  

 


