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Informare 

 

Privind funcționarea unităților de învățământ din județul Dâmbovița, începând cu data 
de 3 ianuarie 2022 

 

 

           În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5549/05.11.2021, cursurile 

semestrului I al anului școlar 2021-2022 încep luni, 3 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul 

gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din 

învățământul preșcolar și primar. 

          Semestrul al II-lea începe pe data de 17 ianuarie 2022 și se desfășoară până în data de 10 iunie 

2022, având următoarea structură: 

- cursuri – luni, 17 ianuarie 2022 – joi, 14 aprilie 2022; 

- vacanța de primăvară – vineri, 15 aprilie 2022 – duminică, 1 mai 2022; 

- cursuri – luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022. 

          În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 

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 și completările ulterioare, începând cu data de 3 ianuarie 2022, toate unitățile cu 

învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal din județul Dâmbovița vor funcționa cu prezență 

fizică, prin raportare la rata de incidență (197 de unități de învățământ, din totalul celor 503, cu un număr 

de 34940 de elevi). 

 clase cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 1 (cu 23 elevi, până 

pe data de 4 ianuarie 2022). 

 

         Situația actualizată zilnic a grupelor/claselor/unităților cu activitate suspendată este publicată pe 

site-ul oficial al inspectoratului școlar, la secțiunea Funcționarea unităților de învățământ 

http://www.isj-db.ro/functionarea-unitatilor-de-invatamant 

 

Situația distribuirii testelor rapide pentru depistarea virusului Sars-Cov-2 din probă de 
salivă 

           În luna decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a primit și distribuit unităților 

de învățământ 345590 de teste, acestea acoperind și necesarul pentru prima testare din săptămâna 3-7 

ianuarie 2022.  

           

Inspector școlar general, 

Prof. Cătălina HOMEGHIU 
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