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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  „POROLISSUM” AL JUDEȚULUI SĂLAJ  

INSTITUȚIA PREFECTULUI  - JUDEȚUL SĂLAJ  
 

HOTĂRÂREA nr. 189 
din 19 octombrie 2021 

privind suspendarea cursurilor cu prezența fizică  

la nivelul  Grădiniței cu program Prelungit „Ion Creangă” Zalău și  

la nivelul Liceului Tehnologic “Ioan Ossian”  Șimleul Silvaniei 
 

Având în vedere: 
- Prevederile HG. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura  

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și adoptarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 
urgență, modificată;  

- Legea nr. 136/2020 republicată privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  
în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;  

- Prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- Hotărâre de CNSU nr. 76 din 30.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul 
pandemiei de  COVID-19 și pentru aprobarea majorării cantităților stocurilor de urgență medicală cu 
produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva 
virusului SARS-CoV-2, 

- Hotărârea de Guvern nr. 1090/ 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul  României începând 
cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Art. 2 alin.(2) și art.6 alin.(2) din Ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nr. 
5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2, modificat; 

- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar  
2021- 2022;  

- Avizul nr. 9 și 10 din 19 .10.2021 al Direcției de Sănătate Publică; 
- Avizul nr. 8546 și 8552 din  19. 10.2021 al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj; 
În urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj desfășurată, în format 

on-line, în data de 19. 10.2021,  
 

Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE : 

Art.1 Se suspendă cursurile cu prezența fizică la unitățile de învățământ: 
- Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă Zalău, în perioada 19.10 – 01.11.2021. 
- Liceului Tehnologic “Ioan Ossian” Șimleul Silvaniei, în perioada 20.10.2021-02.11.2021. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretariatului Tehnic Permanent (STP) al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sălaj cu : 

-  Inspectoratul Școlar Județean Sălaj; 
-  Direcția de Sănătate Publică Sălaj; 
- Grădinița cu program Prelungit Ion Creangă Zalău 
- Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” Șimleul Silvaniei 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj 
PREFECTUL JUDEŢULUI SĂLAJ 
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