
Şedință extraordinară   13.10.2020  

  

         

HOTĂRÂREA nr. 120 din 13.10.2020 

privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  

în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19  

 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

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

- prevederile O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare; 

- Ordinul 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;   

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Vrancea cu nr. 18089/13.10.2020 cu privire la 

ancheta epidemiologică efectuată la Şcoala Generală nr. 10 “DuiliuZamfirescu” 

din municipiulFocşani, care a fost înaintată către C.J.S.U. Vrancea; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea nr. 7011 din data de 13.10.2020 prin 

care s-a înaintat propunerea unității de învățământ, cu privire la modalitatea de 

desfășurare a cursurilor, avizată; 

în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului 

nr. 173 din 24.04.2020,  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în 

data de 13.10.2020, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1)Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentru Clasele a VI-a C, a VIII-a 

C și a VIII-a D, din cadrul Școlii Generale nr. 10 “Duiliu Zamfirescu” din municipiul 
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VRANCEA 

 



Focşani, începând cu data de 13.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a 

cursurilor școlare pe o perioadă de 13 zile.  

 (2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1) va respecta măsurile de 

organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi 

ministrului educației și cercetării. 

 (3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru 

clasa/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendată temporar, se dispune prin 

Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, 

cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea, 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, unității administrativ teritoriale şi 

instituţiilor interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

GHEORGHIȚĂ BERBECE    

  



 

 

         

HOTĂRÂREA nr. 121 din 13.10.2020 

privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  

în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19  

 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

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

- prevederile O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare; 

- Ordinul 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;   

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Vrancea cu nr. 18092/13.10.2020 cu privire la 

ancheta epidemiologică efectuată la Grădinița cu program prelungit nr. 16, din 

municipiul Focşani, care a fost înaintată către C.J.S.U. Vrancea; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea nr. 7011 din data de 13.10.2020 prin 

care s-a înaintat propunerea unității de învățământ, cu privire la modalitatea de 

desfășurare a cursurilor, avizată; 

în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului 

nr. 173 din 24.04.2020,  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în 

data de 13.10.2020, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor preşcolare pentru grupa mijlocie de 

preșcolari C, din cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 16, din municipiul Focşani, 

începând cu data de 13.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor 

școlare pe o perioadă de 14 zile.  
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 (2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1) va respecta măsurile de 

organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi 

ministrului educației și cercetării. 

 (3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru 

clasa/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendată temporar, se dispune prin 

Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, 

cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea, 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, unității administrativ teritoriale şi 

instituţiilor interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

GHEORGHIȚĂ BERBECE    

 

  



 

         

HOTĂRÂREA nr. 122 din 13.10.2020 

privind publicarea pe site a ratei incidenței cumulate la 14 zile, pentru fiecare localitate, 

din Analiza de risc epidemiologic la nivelul județului Vrancea 

 

În contextul creșterii însemnate a cazurilor de infectare cu noul coronavirus SARS 

CoV-2 care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților 

administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar și având în vedere prevederilor: 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în 

situații de risc epidemiologic și biologic; 

- H.G. nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

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

- O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare; 

- Hotărârii C.N.S.U. nr. 43/27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri in domeniul 

sănătăţii publice; 

- Hotărârii C.N.S.U. nr. 47/05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc 

epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care 

sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice; 

- Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 111 din 08.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de 

limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS CoV-2, în localităţile unde rata de incidenţă 

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și 

aprobarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacităţii de gestionare a situaţiei 

în localităţile unde rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19, este mai mare de 

1,5/1000 de locuitori; 

în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul 

prefectului nr. 173 din 24.04.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 13.10.2020, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
    

Art. 1 Se aprobă publicarea pe site a ratei incidenței cumulate la 14 zile, pentru fiecare 

localitate, din Analiza de risc epidemiologic la nivelul județului Vrancea, întocmită de către 

Direcția de Sănatate Publică Vrancea. 
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Art. 2 Rata incidenței cumulată la 14 zile, pentru fiecare localitate, din Analiza de risc 

epidemiologic, la nivelul județului Vrancea va fi adusă la cunostiința publicului prin postarea 

pe site-ul oficial al Instituției Prefectului – Județul Vrancea - www.vn.prefectura.mai.gov.ro, 

respectiv al Direcției de Sănatate Publică Vrancea - www.dspvn.ro și pe paginile oficiale de 

Facebook ale celor două instituții. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată tuturor unităților administrativ teritoriale, instituţiilor 

şi persoanelor interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

GHEORGHIȚĂ BERBECE    

  

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
www.dspvn.ro


 

         

HOTĂRÂREA Nr. 123 din13.10.2020 

privind aprobarea proceselor verbale de la şedinţele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea din 

datele 08.10.2020 şi 09.10.2020 

 

  

 În temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul 

prefectului nr. 173 din 24.04.2020,  

 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, întrunit în şedinţa 

extraordinară în data de 13.10.2020, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

    

Art. 1  Se aprobă procesele verbale de la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Vrancea din datele de 08.10.2020 şi 09.10.2020. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată persoanelor şi instituţiilor interesate, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. 

  

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ VRANCEA 

PREFECT, 

 

Gheorghiță BERBECE 
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