
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 nr.523/25.02.2020 a secretarului de stat, șef al 

Departamentului pentru Situații de Urgență, referitoare la măsurile necesare pentru 

gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României; 

- prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.313/26.02.2020 pentru instituirea 

măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică 

internațională determinată de infectarea cu COVID -19 și stabilirea unor măsuri în 

vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;  

-prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.2 

/24.02.2020; 

- adresa nr.310/25.02.2020 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău prin 

care solicită nominalizarea de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău 

a instituției care va prelua spațiul pus de dispoziție din incinta Taberei ” Arbănași; 

- prevederile Hotărării CJSU nr.1/10.02.2020 privind  aprobarea folosirii unui 

pavilion din incinta Taberei ”Arbănași”, comuna Beceni,  în vederea asigurării la nevoie 

a carantinării persoanelor cu înalt risc pentru transmiterea infecției cu noul coronavirus; 

- adresa nr. 14491/27.02.2020  a Primăriei municipiului Râmnicu Sărat privind 

identificarea unor spații de carantinare; 

- analiza efectuată în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă din data de 27.02.2020. 

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. Președinții comitetelor locale pentru situații de urgență constituite la 

nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Buzău vor identifica toate 

persoanele sosite din toate țările afectate de noul coronavirus (COVID -19) și vor 



întocmi o situație  care va conține datele de identificare, țara din care au sosit, locurile de 

îmbarcare, tranzitare și perioada de ședere în țara respectivă. 

          Art. 2. Situația cu persoanele identificate va fi comunicată Instituției Prefectului – 

Județul Buzău, Direcției de Sănătate Publică Buzău și Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență” Neron Lupașcu” al județului Buzău, zilnic, începând cu data de 28.02.2020. 

         Art. 3.  Operaționalizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Sărat a două  

containere de locuit, în vederea folosirii la nevoie ca spații de carantinare a persoanelor 

posibil a fi infectate cu noul coronavirus. 

         Art. 4.  Operaționalizarea de către Consiliul Județean Buzău a unei construcții 

modulare aflate în proprietatea Inspectoratului  de Jandarmi Județean Buzău, pentru a fi 

pus la dispoziție în caz de necesitate. 

Art.  5 . Direcția de Sănătate Publică Buzău va prelua, pe baza de proces verbal, de 

la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, pavilionul, cu titlu de folosință, din 

incinta Taberei ”Arbănași”, comuna Beceni, în vederea asigurării carantinării 

persoanelor cu înalt risc pentru transmiterea infecției cu noul coronavirus (COVID -19). 

        Art.6.  Se aprobă transmiterea către comitetele locale pentru situații de urgență a 

”Notificării” prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre, în vederea 

aducerii la cunoștința populației. 

       Art. 7. 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 Direcției Județene pentru Sport și Tineret 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 27.02.2020                                                                                

Nr. 3  

                          

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

membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău .   
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                                                        Anexă la Hotarârea CJSU nr.   3/27.02.2020 

NOTIFICARE 

 

 Având în vedere: 

- declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru 

sănătatea publică la nivel internațional din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus, apărute 

în Republica Populară Chineză și extinse și în spațiul european, cu precădere în 

Republica Italiană; 

- prevederile Dispoziției nr. 523/25.02.2020 emisă de Ministerul Afacerilor 

Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, referitoare la măsurile necesare 

pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României, 

 În temeiul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

2/24.02.2020 și ținând cont de caracterul înalt contagios al noului Coronavirusus, vă 

notificăm că în baza normativelor în vigoare și în scopul prevenirii extinderii 

îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, aveți obligația să respectați măsurile impuse de 

către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și Ministerul Afacerilor 

Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, după cum urmează: 

- Autoizolarea la domiciliu împreună cu toți membrii familiei care domiciliază la 

aceeași adresă pe o perioadă de 14 zile de la sosirea în țară, fără să intrați în contact cu 

alte persoane, respectând regulile stricte de igienă (conform pliantului anexat), pentru 

persoanele asimptomatice care au călătorit în ultimile 14 zile în localități din zonele 

afectate de COVID – 19, altele decât cele în care s-a instituit carantina. Pentru perioada 

autoizolării la domiciliu se acordă concediu medical în baza Avizului epidemiologic 

eliberat de către Direcția de Sănătate Publică Buzău. Pentru monitorizarea zilnică a stării 

de sănătate de către Direcția de Sănătate Publică Buzău, aveți obligația să răspundeți la 

apelurile telefonice primite din partea personalului de specialitate din cadrul DSP Buzău. 

- La apariția unor simptome de boală, veți apela, imediat, serviciul de urgență 112, 

precum și Direcția de Sănătate Publică Buzău, la numărul de telefon 0749.280.356, dr. 

Scântei Carmen, medic epidemiolog, tel. fix 0238.710.860, 0238.725.690. 

Nerespectarea măsurilor impuse, precum și declararea necorespunzătoare a 

adevărului de către persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, cad 

sub incidența prevederilor art. 326 și art. 352 din Codul Penal, cu modificările și 

completările ulterioare, care dispun următoarele: 

”Art. 326 

    Falsul în declaraţii 

    Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 



legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Art. 352 

    Zădărnicirea combaterii bolilor 

    (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte 

cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

    (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este 

închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.” 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 


