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DECIZIA nr. 1340/ 27.10.2021 

Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Şcolar Județean Sălaj, 

prof. dr. Gheorghe-Vasile Bulgărean 
 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii 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; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1130/2021 

pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea de Guvern nr. 
1092/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 10 octombrie 2021; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1161/2021 

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea de 
Guvern nr. 1092/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 10 octombrie 2021; 
 Ordin Comun MS nr. 2282/2021 și MAI nr. 156/2021 privind instituirea 

obligativității de purtare a măștii de protecție, efectuării triajului 
epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării 

cu virusul SARS-COV-2, pe durata stării de alertă 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

În temeiul art. 13 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011, modificat şi 

completat prin OMECS nr. 3400/18.03.2015; 
 

DECIDE: 
 

Art. 1 Pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV 
-2 pe durata stării de alertă,  începând cu data de 25.10.2021, accesul 

persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta Inspectoratului Școlar 
Județean Sălaj este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva 

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test 

RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 
cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 2  Pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – 
CoV -2 pe durata stării de alertă se dispun măsurile ce trebuie respectate de 

salariați și vizitatorii instituției și care sunt cuprinse în anexele la prezenta 
decizie. 
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Art. 3  Se vor limita deplasările în afara locului de muncă doar la 
situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activităților și se 

vor respecta condițiile de prevenție minimale. 
Art. 4 Se numește persoana responsabilă pentru verificarea indeplinirii 

condițiilor de intrare a persoanelor în sediul Inspectoratului Școlar Județean 
Sălaj și pentru triajul observațional și dezinfectarea mâinilor atât al 

angajaților  cât și al vizitatorilor prin verificarea temperaturii la începerea 
programului de lucru  și ori de câte ori este necesar pe parcursul 

programului de lucru în persoana domnului Pop Cristian. 
Art. 5  Prezenta decizie se va comunica  de către compartimentul 

secretariat tuturor salariaților din cadrul instituției sub luare de semnătură, 

se va afișa la loc vizibil la intrarea în instituție și se va publica pe site-ul 
acesteia. 

 
    

 
 

Inspector Școlar General, 

Prof. dr. Gheorghe-Vasile Bulgărean 
                                                                                                                                                                  

 
 
 

               Avizat, 

       J.R Andreea-Roxana Neculau 
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Anexa 1 la Decizia nr. 1340/27.10.2021 
 

REGULI DECONDUITĂ OBLIGATORIE PENTRU 
PERSOANELE CARE INTRĂ ÎN INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN SĂLAJ 
 

 Având în vedere prevederile Hotărârii 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, 

așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 

1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 și Hotărârea de Guvern nr. 
1161/2021, precum și prevederile Ordinului Comun MS nr. 2282/2021 și 

MAI nr. 156/2021 privind instituirea obligativității de purtare a măștii de 
protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru 

prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-2, pe durata stării de alertă, 
raportat la prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 persoanele 
care doresc să intre în instituție, vor respecta următoarele obligații: 

 

1. Să prezinte persoanei desemnate de la intrare dovada 

vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă 

rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2. 

2. Intrarea în incinta instituției este permisă doar pentru 

persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla 

în incintă. 

3. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, 

colete, etc., acestea se realizează în afara incintei, direct persoanei 

căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție 

4. Se recomandă utilizarea în principal mijloacele electronice şi 

tehnice pentru rezolvarea cererilor și solicitărilor.  

5. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul 

epidemiologic și dezinfectarea mâinilor cu dezinfectanții puși la 

dispoziție la intrarea în instituție.  

6. Triajul epidemiologic se efectuează prin: 

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact 

(temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,30 C)  
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b) observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse 
frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata).In cazul in 

care temperatura inregistrata depaseste 37,3°C, se recomanda 
repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de 

repaus. 
 

   Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/si 
prezenta altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite 

accesul in incinta. 
 

   Daca temperatura inregistrata nu depaseste 37,3°C, iar persoana 

nu prezinta alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar 
insotita de catre o persoana din sediu si dupa inregistrarea 

biroului/camerei/departamentului unde va merge. 
 

7. Este obligatorie purtarea măștii de protecție care va acoperi 

obligatoriu nasul și gura.  

8. Limitați contactul cu personalul din inspectoratul școlar la 

maxim 15 minute respectând distanța socială. 
 

 
 

 

Inspector Școlar General, 
Prof. dr. Gheorghe-Vasile Bulgărean 

                                                                                                                                                                  
 
 
 

               Avizat, 
       J.R Andreea-Roxana Neculau 
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Anexa 2 la Decizia nr. 1340/27.10.2021 

 

REGULI DE CONDUITĂ OBLIGATORIE PENTRU 

SALARIAȚII INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ 
 

Având în vedere prevederile Hotărârii 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, 

așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 
1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 și Hotărârea de Guvern nr. 

1161/2021, precum și prevederile Ordinului Comun MS nr. 2282/2021 și 
MAI nr. 156/2021 privind instituirea obligativității de purtare a măștii de 

protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru 
prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-2, pe durata stării de alertă, 

raportat la prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 salariații vor 

respecta următoarele obligații: 

 
1. La intrarea în sediul instituției sunt obligatorii triajul 

epidemiologic si dezinfectarea mainilor. 
 

   2. Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu 
caracter personal si consta in: 

 
  a) masurarea temperaturii prin termometru noncontact 

(temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3°C), la care 
se poate adauga marja de eroare prevazuta in prospectul 

dispozitivului;  
   b) observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse 

frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata);  
   c) in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3°C, se 

recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-

5 minute de repaus;  
   d) daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3°C 

sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoana este trimisa 
pentru consult la medicul de familie 

 
3. Se vor purta obligatoriu măștile de protecție în incinta instituției 

și în birouri, fiind exceptate persoanele care sunt singure în 
birou.  

 
4. Se vor aerisi birourile din două în două ore. 

 
5. Se va evita folosirea instalațiilor de climatizare. 
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6. La circulația documentelor se vor utiliza preponderent 
mijloacele electronice de comunicare. 

7. Se va păstra distanța socială de 1,5 metri în spațiile comune 
(secretariat, culoare, zona de acces în instituție, etc.)  

   
 

Prezenta anexă face parte integrantă din Decizia nr.           
/27.10.2021. 

 
 

 

 
Inspector Școlar General, 

Prof. dr. Gheorghe-Vasile Bulgărean 
                                                                                                                                                                  

 
 
 

               Avizat, 

       J.R Andreea-Roxana Neculau 
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