COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA

H O T Ă R Â R E A Nr. 51
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului
Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință
extraordinară în ziua de 24.09.2020.
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

în situații de risc epidemiologic și biologic;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- prevederile Ordinului ministrului educației şi cercetării şi ministrului sănătăţii
nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Luând în considerare propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, transmise cu adresa ISJ Tulcea
nr.8235/24.09.2020;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă suspendarea cursurilor școlare
pe o perioadă de 14 zile, ca urmare a depistării unor cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2, conform prevederilor art.15 şi art.16, alin. (1), litera a) din Ordinul comun al

ministrului educației şi cercetării şi ministrului sănătăţii nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, astfel:
 Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu Tulcea – clasa I B – 25 elevi;
 Liceul Tehnologic Măcin – clasa a X-a B, învăţământ profesional – 20 elevi.
Art.2 Pe perioada suspendării cursurilor, elevii claselor menţionate la art.1 îşi vor
desfăşura activităţile online, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
învățământului preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr.5447 din 31

august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar.
Art.3 Conform prevederilor art.17 din Ordinul comun al ministrului educației şi cercetării
şi ministrului sănătăţii nr.5487/1494/2020, în perioada de suspendare a cursurilor, conducerea
unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv
clase, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei
de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu, în urma anchetei
epidemiologice efectuate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea.
Art.4 Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va comunica prezenta Hotărâre unităţilor de
învăţământ şi instituţiilor conexe din subordine.
Art.5 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor,
pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 24 septembrie 2020.
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