
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

H O T Ă R Â R E A Nr. 162 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea 

nr.72/11.03.2021, cu modificările si completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 23.11.2021. 

Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi al Ministrului Sănătăţii, interimar, nr.5338/1082/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiții de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusulSARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.140/09.09.2021 privind desemnarea domnului Topoleanu Nicolae, 

subprefect al judeţului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului judeţului Tulcea. 

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea nr.12146/23.11.2021 referitoare la 

propunerea Consiliului de administraţie privind scenariul de funcţionare al unităţii de învăţământ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 La propunerea unităţii de învăţământ, avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, îşi suspendă cursurile şcolare cu prezenţă fizică, pe o perioadă de 14 

zile, începând cu data de 23.11.2021 până la data de 06.12.2021, ca urmare a depistării unui caz confirmat 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 (cadru didactic), conform Art. 6, alin. 9, din Ordinul comun al Ministrului 

Educației şi al Ministrului Sănătăţii, interimar, nr.5338/1082/2021 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, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea unitate de învăţământ: 

• Școala Profesională „Vasile Bacalu” Mahmudia – 236 elevi (12 formaţiuni de studiu), conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Scenariul 2 presupune: 
 

Participarea zilnică în sistem online, cu aplicarea dispozițiilor art.6, în funcție de cazurile confirmate de 
îmbolnăvire cu virusul SARS-Cov2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor 
cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe. 

 

 Art.2 Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va comunica prezenta Hotărâre către unitățile de învăţământ  

din subordine. 

Art.3 Prin grija Centrului Operaţional 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, 23 noiembrie 2021 

Preşedintele 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 

p. PREFECT 
SUBPREFECT, 

 
TOPOLEANU NICOLAE 

 


