GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI IALOMIŢA
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA
HOTĂRÂREA NR. 92
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa
din data de 28.10.2020, ora 19.00

Având în vedere:
 Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situatii de
urgenţă;
 Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
 Pct. 62 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 49
din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 Legea nr.55/2020 privind reforma unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1949 din 2020
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor-instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCOV 2;
 Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-13753/28.10.2020 privind rata
incidenţei cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 locuitori, pentru unităţile administrativ
teritoriale din judeţul Ialomiţa;
 Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu nr. 17683 din 28.10.2020;
 Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-14155 din 28.10.2020;
 Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu nr. 17714 din 28.10.2020;
 Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-14164 din 28.10.2020;
 Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-14163 din 28.10.2020;
 Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-14165 din 28.10.2020;
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În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr.1 a C.J.S.U. din 05.03.2020, în
data de 28.10.2020, adoptă următoarele:
Art. 1. Se aprobă în unanimitate de voturi, propunerea transmisă de I.S.J. Ialomiţa privind reluarea
cursurilor faţă în faţă, începând cu data de 29.10.2020, la Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”
Fetești - învățământ preșcolar (grupa mare).
Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi, propunerea transmisă de I.S.J. Ialomiţa privind suspendarea
cursurilor faţă în faţă, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, astfel:
- Şcoala Gimnazială Colelia;
- Şcoala Gimnazială “Alexandru Aldea Voievod” Alexeni.
Art. 3 Se aprobă trecerea la scenariul 3 de funcţionare, pentru toate unităţile de învăţământ
preuniversitare de pe raza comunei Coşereni, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de
29.10.2020.
Art. 4 Se aprobă, scenariile de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa
începând cu 28.10.2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se modifică Anexa Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa nr.78
din 16.10.2020 referitoare la rata incidenței cumulate a cazurilor Covid-19 la 1000 locuitori în ultimele
14 zile, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița, conform datelor transmise de
Direcția de Sănătate Publică Ialomița în data de 28.10.2020.
Art. 6. În funcție de rata de incidență constatată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte,
vor fi aplicate, în mod corespunzător, măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Ialomiţa nr.78 din 16.10.2020.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic
Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA
PREFECT
TONIŢA MANEA
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