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Învățământ de stat

Nr.
crt. Localitate Unitatea de 

învățământ Scenariu Argument

1. Afumați Șc. Gim. Nr. 1 verde

2. AFUMAȚI Șc. Prim. Nr. 2 verde

3. AFUMAȚI Șc. Prim. Nr. 3 verde

4. AFUMAȚI Grădinița Nr. 1 verde

5. AFUMAȚI Grădinița Nr. 4 verde

6. BALOTEȘTI Grădinița Nr. 1 galben lipsă spațiu

7. BALOTEȘTI Șc. Gim. Nr. 1 verde

8. SĂFTICA Șc. Prim. Nr. 1 verde

9. BALOTEȘTI Șc. Prim. Nr. 2 verde

10. DUMBRĂVENI Grădinița Nr. 3 verde

11. BERCENI Șc. Gim. Nr. 1 galben lipsă spațiu și lipsă separatoare

12. BERCENI Șc. Prim. Nr. 2 galben lipsă spațiu și lipsă separatoare

13. BRAGADIRU Grădinița Nr. 1 roșu nr. mare de copii înscriși; suprafața sălilor de 
grupe care nu permite distanțarea de 1 m

14. BRAGADIRU  Grădinița Nr. 2 roșu

nr. mare de copii înscriși; amplasarea și dotarea 
contrucțiilor modulare din cadrul unității de 
învățânt nu pot fi finalizate până pe 14.09.2020, 
fapt care generează un flux continuu de muncitori 
în cadrul grădiniței și perturbarea procesului 
instructiv-educativ, iar măsurile de organizare 
în condiții de siguranță epidemiologică nu sunt 
posibile

15. BRAGADIRU Grădinița PP Nr. 3 roșu
Lucrări pentru mansardare în curs de 
desfășurare, nu pot fi finalizate până pe 
14.09.2020

16. BRAGADIRU Șc. Gim. Nr. 1 roșu

Lipsă personal suficient pentru asigurarea 
curățeniei și igienei ferme (5.309 mp suprafață 
utilă de clădire); 17 grupuri sanitare; curtea școlii 
în curs de amenajare; lucrările de construcție nu 
sunt finalizate

17. BRĂNEȘTI Colegiul Silvic 
”Theodor Pietraru” galben Elevii provin din 12 județe, căminul și cantina 

școlii sunt în reabilitare

18. BRĂNEȘTI Grădinița ”Rița 
Gărgărița” verde

19. ISLAZ Grădinița Nr. 1 Islaz-
Brănești verde

20. PASĂREA Grădinița Nr. 2 
Pasărea-Brănești verde

21. BRĂNEȘTI Grădinița Nr.3 
Băjenari-Brănești verde

22. BRĂNEȘTI Liceul Tehnologic 
”Cezar Nicolau” roșu Reabilitare totală

23. BRĂNEȘTI Liceul Teoretic 
”Traian Lalescu” galben Lipsă spațiu pentru numărul de elevi din clasele 

care urmează S2

24. BRĂNEȘTI Seminarul Teologic 
Liceal ”SF. Filofteia” verde

Spațiul raportat la numărul de eleve, respectiv 
rata de incidență COVID la nivelul localității 
Brănești permit adoptarea S1

25. BRĂNEȘTI Șc. Gim. Nr. 1 galben clase numeroase pentru infrastructura 
disponibilă

26. ISLAZ Șc. Prim. Nr. 1 
ISLAZ-Brănești verde
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27. BUFTEA Grădinița ”Căsuța 
copilăriei” verde

28. BUFTEA Șc. Gim. Nr. 1 galben Spațiu insuficient, clase foarte numeroase

29. BUFTEA Grădinița ”Rază de 
soare” verde

30. BUFTEA Grădinița Nr. 2 verde

31. BUFTEA Grădinița Nr. 5 verde

32. BUFTEA Șc. Gim. Nr. 2 verde

33. BUFTEA Grădinița Nr. 6 galben grupe numeroase, spațiu insuficient

34 BUFTEA Șc. Gim. Nr. 3 verde

35. BUFTEA Șc. Gim. Nr. 4 verde

36. BUFTEA Grădinița Nr. 3 verde

37. BUFTEA Grădinița Nr. 4 verde

38. BUFTEA Liceul Tehnologic 
”Barbu A. Știrbey” verde

39. BUFTEA
Liceul Tehnologic 
”Dumitru 
Dumitrescu”

galben
Lipsa spațiilor disponibile (doar 17 săli întrunesc 
condițiile necesare pentru desfășurarea în 
siguranță a procesului didactic)

40. BUFTEA Clubul Sportiv Școlar 
Ilfov verde

41. BUFTEA Palatul Copiilor și 
Elevilor Ilfov verde

42. CERNICA Șc. Gim. Nr. 1 verde

43. CERNICA Grădinița Nr. 1 verde

44. TÂNGANU Șc. Gim. Nr. 2 verde

45. TÂNGANU Grădinița Nr. 2 verde

46. BĂLĂCEANCA Șc. Gim. Nr. 3 verde

47. POȘTA Grădinița Nr. 3 
Poșta-Cernica verde

48. BĂLĂCEANCA Grădinița Nr. 4 
Bălăceanca-Cernica verde

49. CĂLDĂRARU Grădinița Nr. 5 
Căldăraru-Cernica verde

50. CHIAJNA Șc. Gim. ”Alexandru 
Odobescu” galben Efective numeroase, lipsa spațiului

51. ROȘU Liceul Tehnologic 
”Doamna Chiajna” galben Lipsă de spațiu pentru a asigura distanțarea

52. CHITILA Grădinița ”Voinicel” verde

53. CHITILA Grădinița Nr. 2 verde

54. CHITILA Șc. Gim. ”Prof. Ion 
Vișoiu” verde

55. CHITILA Șc. Prim. ”Eleonora 
Iliescu” verde

56. CHITILA Șc. Prim. ”Ion 
Olteanu” verde

57. RUDENI Șc. Prim. Nr. 1 
Rudeni-Chitila verde

58. CIOLPANI Șc. Gim. Nr. 1 verde

59. CIOLPANI Grădinița Nr. 1 verde

S-a ținut cont și de 
ghidurile pentru înce-
perea cursurilor în anul 
școlar 2020-2021 puse la 
dispoziție de MEC pentru 
fiecare nivel/tip de studii, 
respectiv de planurile și 
măsurile sugerate de MEC 
și MS. Astfel, în funcție de 
situația epidemiologică 
pusă la dispoziție de către 
MS prin Direcția de Sănă-
tate Publică (DSP) Ilfov, 
la nivelul fiecărei localități 
din județ, Inspectoratul 
Școlar Județean (ISJ) Ilfov 
a analizat cu fiecare unita-
te de învățământ preuni-

versitar din județ situația 
infrastructurii, a resur-
sei umane și a pus rezul-
tatele la dispoziția Comi-
tetului Județean pentru 
Situații de Urgență/DSP 
Ilfov, în baza propunerilor 
aprobate de Consiliile de 
administrație ale școlilor 
și avizate de ISJ/DSP.

În Ilfov, 7 localități 
(Otopeni, Popești-
Leordeni, Chiajna, Cioro-
gârla, Corbeanca, Gănea-
sa, Grădiștea) înregistrau, 
pe 7 septembrie 2020, o 
rata de incidență a cazu-
rilor COVID de peste 1‰ 

(conform datelor transmi-
se de DSP) și, coroborat 
cu infrastructura școlară 
și cu resursa umană exis-
tentă s-a decis că:
 7 unități de 

învățământ de stat încep 
cursurile în scenariul roșu, 
55 - galben și 131 - verde,
 36 unități de 

învă țământ privat încep 
 cursurile în scenariul ver-
de, 22 - galben și 2 - roșu.

Unitățile școlare care 
se regăsesc în scenariul 
roșu se află acolo pentru 
că sunt în plin proces de 
reabilitare/consolidare/
construire de la zero. Ele 
își vor definitiva lucrări-
le în această lună sau cel 
mai târziu în octombrie: 
Șc. Gim. Nr. 1, Ștefăneștii 
de Jos; Liceul Tehnologic 
”Cezar Nicolau”, Brănești; 
Colegiul Silvic ”Theodor 
Pietraru”, Brănești; Șc. 
Gim. Nr. 2, Tamași, Cor-
beanca. O altă cauză este 

spațiul insuficient raportat 
la populația școlară exis-
tentă (Șc. Gim. Nr. 1, Bra-
gadiru; Grădinița cu pro-
gram prelungit Bragadiru; 
Grădinița Nr. 2, Bragadiru 
sau Grădinița Nr. 1, Bra-
gadiru). Iar școlile care 
au adoptat scenariul gal-
ben au făcut-o din cauza 
spațiului insuficient pe ca-
re-l au la dispoziție.

Reamintim că, po-
trivit ordinului co-
mun al MEC și MS 

5.487/1494/01.09.2020, 
cele trei scenarii stabilite 
pentru începerea școlii pre-
supun: scenariul 1 (verde) 
- participarea zilnică (față în 
față) a tuturor preșcolarilor 
și elevilor în unitățile de 
învățământ, cu respecta-
rea și aplicarea tuturor nor-
melor de protecție; scena-
riul 2 (galben) - o varian-
tă ”hibrid”, adică participa-
rea zilnică (față în față) a 
tuturor preșcolarilor și ele-
vilor din învățământul pri-

mar, a elevilor din clasele 
a VIII-a și a XII-a, cu res-
pectarea și aplicarea tutu-
ror normelor de protecție, 
respectiv revenirea parțială 
(prin rotație de 1-2 săptă-
mâni) a elevilor din celelal-
te clase de gimnaziu și li-
ceu, cu respectarea și apli-
carea tuturor normelor de 
protecție; iar scenariul 3 
(roșu) - toți preșcolarii și 
elevii unității respective 
își desfășoară activitățile/
lecțiile online!

Cele mai multe unități școlare ilfovene și-au 
reluat activitatea în scenariul verde
Scenariile adoptate de școlile din județul Ilfov s-au 
bazat în primul rând pe instrucțiunile din Ordinul 
comun al Ministerului Educației și Cercetării - MEC/
Ministerul Sănătății - MS 5487/1494/2020 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. 

 55 de grădinițe, școli sau licee funcționează în scenariul galben, cu o parte din activitate în online 
 Șapte unități funcționează exclusiv online


