
Şedință extraordinară    21.10.2020   ORA 13.30 
  

  

        

  

HOTĂRÂREA nr. 139 din 21.10.2020 

privind reluarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  

la finalizarea perioadei de suspendare, 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. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 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;   

- Hotărârea C.J.S.U. Vrancea nr. 115 din 08.10.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare 

în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri 

de COVID-19;  

- Hotărârea CJSU Vrancea nr. 124 din 15.10.2020 pentru stabilirea unor măsuri în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Vrancea; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Vrancea nr. 18719/21.10.2020 cu privire larezultatul 

controlului efectuat la Şcoala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” din comuna Vidra, 

privind organizarea activităţilor şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SAR-CoV-2, în rândul elevilor şi a personalului 

didactic, nedidactic şi auxiliar, care a fost înaintată C.J.S.U. Vrancea; 

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 

 



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

data de 21.10.2020, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1) Se dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, 

începând cu 22.10.2020, pentru Clasa a VI-a B, Clasele a VII-a A, B, C şi Clasele a VIII-a A și 

B, din cadrul Școlii Gimnaziale “Valeriu D. Cotea” din comuna Vidra. 

(2) Cursurile școlare înUnitatea de învățământ/Clasele, menționate la alin (1), se 

vor desfășura conform prevederilor Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 124 din 15.10.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului 

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. 140 din 21.10.2020 

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 

3/1.000 de locuitori 

 

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 prevederile: 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 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. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 15 octombrie 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. 37/20.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a 

răspândirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc 

crescut de infectare; 

- 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. 67/30.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a 

răspândirii infecțiilor cu SARS COV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc 

crescut de infectare și aprobarea Planului de măsuri/acțiuni pentru creșterea capacității de 

gestionare a crizei generate de pandemia de COVID-19, la nivelul județului Vrancea; 

- Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 82/01.09.2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice,la nivelul județului Vrancea; 

 

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

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

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

VRANCEA 

 



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

întrunit în şedinţa extraordinară în data de 21.10.2020, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
    

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în 

localitățile unde rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19, cumulată în ultimele 14 zile, este 

mai mare de 3/1.000 de locuitori, prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Implementarea planului prevăzut la Art. 1 al prezentei hotărări va fi coordonată de către 

Direcția de Sănătate Publică Vrancea. 

 

Art. 3 Activarea planului prevăzut la Art. 1 al prezentei hotărări se va realiza prin grija 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, la solicitarea coordonatorului, 

respectiv Direcția de Sănătate Publică Vrancea, către primar în calitate de Președinte al 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care va dispune măsurile necesare pentru 

îndeplinirea acțiunilor din sfera de competență a autorităților publice locale.  

  

Art. 4 Prevederile prezenteihotărâri intră în vigoare începând cu data aprobării. 

 

Art. 5 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    



           Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. nr. 140/21.10.2020 

PLAN DE ACȚIUNI PENTRU EFICIENTIZAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A SITUAȚIEI ÎN 

LOCALITĂȚILE UNDE RATA DE INCIDENŢĂ A CAZURILOR DE COVID-19 ESTE MAI MARE DE 3/1.000 

DE LOCUITORI 

Nr. 

crt. 
Direcție de acțiune Acțiuni Termen 

Instituții 

responsabile 
Observații 

1. 

 

 

 

Eficientizarea activităților 

de prevenire și de limitare a 

transmiterii noului 

Coronavirus SARS-CoV-2.  

 

 

 

1.1. 

Instituirea obligativității purtării măștii de 

protecție, astfel încât să acopere nasul și 

gura, pentru toate persoanele care au 

împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile 

publice deschise. 

 

Permanent 

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea  

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea  

- Primari 

Administratorii sediilor 

locațiilor menționate 

anterior vor afișa la loc 

vizibil măsura 

obligativității purtării 

măștii de protecție. 

1.2. 

Intensificarea acțiunilor de control 

efectuate de echipe mixte inter -

instituționale,  constituite conform 

Ordinului nr. 244/03.07.2020, modificat și 

completat prin Ordinul nr. 278/31.07.2020. 

Permanent 

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea  

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

- I.S.U. Vrancea 

- I.S.C.T.R. 

- Analiza rezultatelor 

controalelor efectuate 

se realizează 

săptămânal. 

 

- Concluziile sunt 

înaintate Prefectului 

Județului Vrancea de 

către Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea. 



- D.S.V.S.A 

- Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Vrancea 

- C.J.P.C Vrancea  

1.3. 

Verificarea tuturor operatorilor economici 

care funcționează pe raza unității 

administrativ-teritoriale, de către  

Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Vrancea, din punct de vedere al legislației 

incidente. 

Permanent 

- Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Vrancea 

Rezultatele verificărilor 

vor fi prezentate 

Prefectului Județului 

Vrancea săptămânal. 

1.4. 

Intensificarea controalelor în trafic 

efectuate de către I.S.C.T.R, în cooperare 

cu Inspectoratul Județean de Poliție 

Vrancea, Inspectoratul Județean de 

Jandarmerie Vrancea și D.S.P Vrancea, în 

mijloacele de transport în comun.  

Permanent 

- I.S.C.T.R,  

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea  

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

- Controalele vor fi 

efectuate pe mijloacele 

de transport în comun 

urban și inter-urban. 

Rezultatele controalelor 

vor fi prezentate 

Prefectului Județului 

Vrancea săptămânal. 

1.5. 

Organizarea pe întreaga durată a zilei a 

unor patrule mixte care vor asigura 

monitorizarea modului de aplicare a 

legislației incidente. 

 

Ori de câte 

ori este 

necesar la 

dispoziția 

Inspectoru

lui șef al 

Inspectora

tului 

Județean 

de Poliție 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea 

 

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

- În sprijinul acestor 

patrule, în anumite zile 

și pe anumite intervale 

orare, vor acționa și 

echipaje din cadrul 

serviciului rutier. 

 



Vrancea 

1.6. 

Organizarea și efectuarea de filtre pe 

anumite intervale orare, în sistem integrat, 

pe toate intrările/ieșirile din localitate sau 

în intersecțiile obligatorii de trecere. 

Ori de câte 

ori este 

necesar la 

dispoziția 

Inspectoru

lui șef al 

Inspectora

tului 

Județean 

de Poliție 

Vrancea 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea 

 

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

 

1.7. 

Intensificarea controalelor cu privire la 

respectarea  măsurii de carantinare/izolare 

la domiciliu. 

Permanent 

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea  

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

 

1.8. 

Acordarea de sprijin de către lucrătorii din 

cadrul Poliției Locale, Inspectoratului 

Județean de Poliție Vrancea, 

Inspectoratului Județean de Jandarmerie 

Vrancea și din cadrul autorității publice 

locale, la identificarea contacților 

nedeclarați în cadrul anchetelor derulate de 

către Direcția de Sănătate Publică 

Vrancea. 

Permanent 

- Poliția Locală 

- Inspectoratul 

Județean de Poliție 

Vrancea  

 

- Inspectoratul 

Județean de 

Jandarmerie 

Vrancea 

 

2. Creșterea gradului de 2.1. Intensificarea comunicării cu privire la Permanent - Direcția de  



informare și conștientizare 

a populației cu privire la 

importanța respectării 

măsurilor specifice de 

prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2. 

importanța respectării măsurilor de 

limitare a răspândirii noului Coronavirul 

SARS-CoV-2. 

Sănătate Publică 

Vrancea 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

Implicarea autorităților publice locale și a 

vectorilor de comunicare (medici, preoți, 

directori unități de învățământ, cadre 

didactice) în transmiterea mesajului 

privind importanța respectării măsurilor de 

limitare a răspândirii noului Coronavirus 

SARS-CoV-2. 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

- Autoritățile 

publice locale. 

 

 

 

 

 

2.3. 

Monitorizarea permanentă în incinta 

spațiilor comerciale a respectării de către 

vânzători și cumpărători a măsurilor de 

conduită socială și prevenție: evitarea 

aglomerării, păstrarea distanței de 1,5 

metri între cetățeni, purtarea măștii de 

protecție și a mănușilor de unică folosință 

de către personalul care deservește 

populația. 

 

Permanent 

- Administratorii 

piețelor agro-

alimentare si 

operatorii 

economici având 

ca obiect de 

activitate comerțul 

cu amănuntul. 

 

3. 

Întărirea capacității de 

management a autorităților 

publice locale și a 

instituțiilor cu atribuții în 

gestionarea situației. 

 

3.1. 

Efectuarea unei analize asupra ratei de 

incidență la 1.000 locuitori și transmiterea 

acesteia către toate instituțiile implicate în 

implementarea planului. 

Zilnic 

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

 

3.2. 

Desemnarea prin act administrativ de către 

Direcția de Sănătate Publică Vrancea, a 

unor ”responsabili de zonă”, care vor 

asigura legătura operativă dintre primari și 

instituțiile publice cu atribuții în 

implementarea planului. 

De îndată 

- Direcția de 

Sănătate Publică 

Vrancea 

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VRANCEA 

PREFECT, 

       Gheorghiță BERBECE 


