
GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea de măsuri suplimentare pentru gestionarea infecției cu noul  

coronavirus 

 
Având în vedere: 

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

de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

- prevederile O.U.G. nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicale, precum și unele 

măsuri aferente instituirii carantinei; 

        - prevederile Dispoziției șeful Departamentului pentru Situații de Urgență  

nr.525/05.03.2020  privind adaptarea măsurilor din competența pentru prevenirea răspândirii 

infecției cu SARS – CoV -2, care determină boala COVID -19 

-prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.5 

/09.03.2020; 

- prevederile Hotărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico- științific privind 

gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6 din 

09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

- prevederile procesului verbal al ședinței cu membrii Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență responsabili în gestionarea combaterea noului Coronavirus, încheiat în data de 

04.03.2020; 

- prevederile Ordinului Prefectului Județului Buzău nr.206/09.03.2020 privind constituire 

Grupei Operative pentru asigurarea suportului informațional – decizional pentru Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Buzău; 

-  prevederile procesului verbal al ședinței cu membrii Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență responsabili în gestionarea combaterea noului Coronavirus, încheiat în data 

de 06.03.2020; 

- prevederile procesului verbal al ședinței cu membrii Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență responsabili în gestionarea combaterea noului Coronavirus, încheiat în data de 

09.03.2020. 

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018 

 

HOTĂRĂŞTE: 
       Art. 1. (1) Suspendarea procesului de învățământ la Colegiul Național ”B.P. Hașdeu”, 

începând cu data de 10.03.2020, cu o zi mai devreme față de perioada 11-22.03.2020 stabilită 

prin Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. 



 (2) Direcția de Sănătate Publică va supraveghea desfășurarea activităților de dezinfecție 

a spațiilor unde și-a desfășurat activitatea elevul care a intrat în contact direct cu persoana 

diagnosticată cu COVID-19. 

Art. 2. (1) Inspectoratul Școlar Județean va dispune ca în toate unitățile de învățământ, 

în perioada 11-22.03.2020 în care s-a dispus suspendarea procesului de învățământ de către 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, să se desfășoare activități de 

dezinfecție.  

(2) Activitățile de dezinfecție se vor desfășura sub îndrumarea și supravegherea Direcției 

de Sănătate Publică Buzău 

Art. 3.  Începând cu data de 10.03.2020, în cadrul Centrului Județean de carantină  

”Tabăra Arbănași”, comuna Beceni se instituie pază cu personal militar din cadrul Inspectoratul 

de Jandarmi Județean Buzău. 

Art. 4. Se abilitează Grupa Operativă pentru asigurarea suportului informațional – 

decizional pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău, constituită prin Ordinul 

Prefectului Județului Buzău nr. 206 din 09.03.2020, ca în funcția de evoluția infectării cu 

SARS - Cov-2,  să emită decizii, în mod operativ, care ulterior vor fi transpuse în proiecte de 

hotărâre și supuse aprobării Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău. 

          Art. 5. (1) Amenajarea Centrului Județean de carantină ”Tabăra Arbănași” Beceni de 

către Consiliul Județean Buzău care va asigura funcționarea optimă a acestuia cu suportarea 

cheltuielilor aferente. 

                      (2)  Decontarea cheltuielilor efectuate se va face ulterior potrivit legislației în 

vigoare. 

         Art.7.  Se aprobă propunerile formulate de către Consiliul Județean Buzău și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu privire la activitatea de evaluare, 

încadrare și eliberare a certificatelor de încadrare în grad a copiilor și a persoanelor adulte cu 

handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin 

Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență și Spitatului 

Județean de Urgență Buzău. 

 

P R E Ş E D I N T E 

P R E F E C T 

 

Leonard Dimian 

 

 
         VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                             Inspector Şef ISU Buzău 

        Neagu Petre Emanoil                                                                   Col. Enache Valeriu           
 
Buzău 10.03.2020                                                                                

Nr.4   

 

   Hotărârea a fost adoptată cu ___  voturi „pentru”___ voturi „ împotrivă”, ___ abţineri de cei  

membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău .  

 

 

 



 
                                   Anexă 

la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.4/10.03.2020 

 

 

 

DEȘFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INFORMARE, EVALUARE,  INCADRARE SI 

ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE INCADRARE IN GRAD A COPIILOR SI A 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

 Structuri functionale ale DGASPC Buzau implicate in procesul de informare, evaluare si 

eliberare a cerificatelor de incadrare in grad de handicap prin intermediul CPC si CEPAH: 

 

1.  Activitatea serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap se va 

desfășura astfel: 

- Asigurarea procesului de informare prin e-mail si telefonic cu urmatoarele date de contact: 

0786716776 (relatii cu publicul), 0786104028, secretariat@dgaspc-buzau.ro si pe www.dgaspc-

buzau.ro  

- Procesul de depunere a dosarelor sa se realizeze prin intermediul postei electronice  la adresa: 

sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro si prin intermediul autoritatilor locale de la domiciliul 

persoanelor interesate. Ambele modalitati de depunere a documentelor sunt prevazute atat de 

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cat si in 

dispozitia metodologica nr 1372/Cabinet/23.01.2020 a Presedintelui  ANDPDCA. 

- Suspendarea procesului de evaluare/reevaluare si implicit programarea la comisie si eliberarea 

de noi certificate, întrucât evaluarea/reevaluare  persoanelor in vederea incadrarii in grad si tip 

de handicap este un proces care nu poate fi realizat fara prezenta persoanelor a caror 

evaluare/reeavaluare este ceruta. Și  prelungirea automata, pe o perioada de 3 luni a valabilitatii 

certificatelor existente.  

 

      2. Activitatea serviciul de evaluare complexa a copilului se va desfășura astfel: 

- Asigurarea procesului de informare prin e-mail si telefonic cu urmatoarele date de contact: 

0786104045, secretariat@dgaspc-buzau.ro si pe www.dgaspc-buzau.ro  

- Procesul de depunere a dosarelor sa se realizeze prin intermediul postei electronice  la adresa: 

sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro  si prin intermediul autoritatilor locale de la domiciliul 

persoanelor interesate. Ambele modalitati de depunere a documentelor sunt prevazute atat de 

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cat si in 

dispozitia metodologica nr 1372/Cabinet/23.01.2020 a Presedintelui  ANDPDCA. 

 -  S uspendarea procesului de evaluare/reevaluare si implicit programarea la comisie si eliberarea 

de noi certificate, întrucât evaluarea/reevaluare  persoanelor in vederea incadrarii in grad si tip de 

handicap este un proces care nu poate fi realizat fara prezenta persoanelor a caror 

evaluare/reeavaluare este ceruta, și  prelungirea automata, pe o perioada de 3 luni a valabilitatii 

certificatelor existente.  
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