ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
I NSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA

ORDINUL NR. 301
privind constituirea Grupului județean de coordonare a acțiunilor vizând monitorizarea evoluției
pandemiei COVID-19 și a factorilor de risc asociați, la nivelul județului Tulcea
Alexandru - Cristian Iordan - Prefect al judeţului Tulcea, numit prin H.G. nr.927 din 13.12.2019;
Având în vedere:
- art. 71 alin.(2) și art. 72 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- art. 2 din Hotărârea nr. 476/2020 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
- referatul nr.9026/03.07.2020 întocmit de Serviciul conducere instituții deconcentrate și afaceri europene și
aprobat.
În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, emit următorul:
ORDIN:
Art.1. (1) Începând cu data emiterii prezentului ordin, se constituie Grupul județean de coordonare a
acțiunilor vizând monitorizarea evoluției pandemiei COVID-19 și a factorilor de risc asociați, la nivelul
județului Tulcea, în următoarea componență:
Cordonator: Iordan Alexandru – Cristian - Prefect al județului Tulcea,în calitate de Președinte al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea
Membri:
Grădinaru Dumitru Daniel – Șef al Inspectoratului de Poliție al județului Tulcea
Petrov Daniel - Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Delta” Tulcea,
Sechilă Liviu Marian - Șef al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea
Bordei Ion – Inspector Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea
Hogea Dumitru – reprezentant al Biroului Județean de Poliție Transporturi Tulcea
Radu Toni-Valentin – reprezentant al Serviciului de Poliție al Delt Dunării
Ali Izet – Director al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea
Colaxîz Dumitru – reprezentant al Comisariatului Județean pentru Protecția
Consumatorilor Tulcea
Mărgăritescu Lorena Lucia – Director executiv al Direcției de Sănătate Publică Tulcea
Tuchilă Mitică – Director executiv al DSVSA Tulcea
Ichim Dan-Iulian – Director al Căpităniei Zonale Tulcea
Străinu Constantin – Șef agenție Tulcea, Autoritatea Rutieră Română
Popescu Răzvan Nicolae – reprezentant al Inspectoratului de Stat pentru controlul în
transport rutier
(2)Secretariatul Grupului va fi asigurat de catre C.J.C.C.I. Tulcea.

Art.2. Se desemnează în calitate de comunicatori ai Grupului județean de coordonare a acțiunilor
vizând monitorizarea evoluției pandemiei COVID-19 și a factorilor de risc asociați la nivelul județului
Tulcea, reprezentații stabiliți de catre conducerile Inspectoratului de Poliție al județului Tulcea și
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Delta” Tulcea.
Art.3. (1) Evaluarea riscurilor asociate pandemiei COVID-19 la nivelul județului Tulcea va fi
realizată de către Direcția de Sănătate Publică Tulcea, care va prezenta în cel mai scurt timp grupului
prevăzut la art.1 Planul de evaluare al factorilor de risc asociați pandemiei COVID-19 la nivelul județului
Tulcea.
(2) Planul de evaluare al factorilor de risc menționat la alin.(1) va sta la baza măsurilor care
urmează a fi dispuse de către grupul prevăzut la art.1.
Art.4. Grupul, având la bază Planul general de măsuri adoptat la nivelul Comitetului Național pentru
Situații Speciale de Urgență și Planul de evaluare al factorilor de risc asociați pandemiei COVID-19 la
nivelul județului Tulcea, va dispune constituirea unor echipe mixte de control care urmează să își desfășoare
activitatea la nivelul județului în târguri, piețe, terase, spații comerciale, mijloace de transport în comun
naval, feroviar, și altele asemenea, urmând a stabili dacă sunt respectate toate măsurile impuse de lege în
domeniul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Art.5. Prezentul ordin se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției, prin publicarea
pe pagina de internet a instituției și va fi comunicat atât Ministerului Afacerilor Interne cât și persoanelor
nominalizate în cuprinsul acestuia.
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