ROMANIA
MINISTERUT AFACERITOR INTERNE

COMITETUTJUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA COVASNA

HOTiRAREA Nr.9

privind masurile adoptate in cadrul gedin;ei extraordinare de lucru
Comitetului Judelean pentru Situalii de UrgenlS Covasna

a

Comitetul Judelean pentru Situatii de Urgenti Covasna,

intrunit in gedin!5 extraordinar5 in data de 18 maftie 2020,in conformitate cu:

- prevederile Decretului privind instituirea stdrii de urgenld pe teritoriul
Rominiei emis de Pregedintele Rom6niei, publicat in Monitorul Oficial nr. 0212 din
2020, act nr.195 din 16.03.2020;
- O.U.G. nr. 2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de UrgentS, aprobat5 cu modific5ri gi complet6ri prin Legea nr. 15/2005 Si
Ordonanla de UrgentS nr. U20L4 privind unele mdsuri in domeniul managementului
situatiilor de urgentS;
prevederile H.G. nr.55712016 privind managementul tipurilor de risc,
^In scopul combaterii infeqiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 9i reducerea riscului
de rispSndire pe teritoriul Judelului

HorARi$rE

r

Art.1 Politiile locale organizate la nivelul judelului se vor

subordona

operational Inspectoratului de Politie Judetean Covasna.

Art.z

Serviciile publice comunitare de evidenti a persoanelor se
subordoneazi operational Inspectoratului de Politie Judetean Covasna, care
stabilesc activitdtile de sprijin pe care acestea le executS.

Aft.3

Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgent5 se subordoneazd
operational Inspectoratului Judetean pentru Situalii de Urgent5 Covasna, care
stabilegte responsabilit6tile gi modul de actiune al acestora. Serviciile Voluntare
pentru Situatii de Urgent5 se subordoneazd operalional Inspectoratului Judetean
pentru Situalii de Urgent5 Covasna, care stabilegte responsabilitStile gi modul de
actiune al acestora.
Art.4 Serviciul de Ambulantb Judetean Covasna se subordoneazd operational
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de UrgentS Covasna.
Art. 5 (1) Centrul Militar Judelean Covasna sprijinS, la cerere, Inspectoratul
de Jandarmi Judetean Gheorghe Doja" al judetului Covasna gi Inspectoratul de
Politie Judelean Covasna pentru asigurarea pazei gi protectiei unor obiective/zone,
transportul de efective, materiale gi tehnic5 pentru indeplinirea misiunilor specifice,
triaj epidemiologic, asistent5 medicalS gi alte misiuni in functie de evolutia situatiei,
(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine public6 9i securitate
nationalS suplimenteazS, la nevoie, efectivele 5i tehnica pentru interventie,
prev5zute in planuri, in funqie de evolutia situatiei.

Art.

5

In structurile Ministerului Afacerilor Interne, in unit5tile sanitare gi in
serviciile de asistentd sociali se poate angaja fbrd concurs, la nevoie, pe durat6
determinatS de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacigti,
personal de laborator gi alte categorii de personal contractual necesare.
Aft, 7 Pe perioada st5rii de urgentS, modificErile de structur5 din cadrul
unitSlilor sanitare se vor aviza de cStre Diredia de Sbn5tate Public5 Covasna in
functie de necesitati.
Art. 8 La nivelul judetului Covasna, Institutiile gi autoritSlile publice locale,
autori*itile administrative autonome, regiile autonome, societitile gi companiile
nationale gi societStile la care statul ori o unitate administrativ - teritorialS este
adionar unic sau majoritar, societitile cu capital privat, introduc, acolo unde este
posibil, pe perioada st5rii de urgent6, munca la domiciliu sau in regim de telemunc5,
prin act unilateral al angajatorului.
Art. 9 Pe durata stirii de urgentS, are loc suspendarea efectudrii controalelor
la angajatori, de citre Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna, cu exceptia
controalelor dispuse de c5tre Ministrul Muncii gi Protecliei Sociale pentru punerea in
aplicare a hotdrSrilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de UrgentS, a celor
necesare pentru a da curs sesizirilor prin care se reclamb s5v6rgirea unor fapte cu
un grad ridicat de pericol social gi pentru cercetarea accidentelor de munc5.
Aft. 10 Pe durata stirii de urgentS, cursurile din toate unitbtile Si institutiile
de invS!5m6nt se suspendS.
Art. 11 Pe durata stSrii de urgenti, autorititile administratiei publice de la
nivelul judetului Covasna vor lua m5suri pentru organizarea activit5tii astfel incdt sE
fie evitat, pe c6t posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare.
Art. 12 Autorititile 9i institutiile publice de la nivelul judetului Covasna
stabilesc m5surile care se impun pentru asigurarea desfSgurSrii optime a activitSlii,
cu respectarea regulilor de disciplinb sanitar5 stabilite de autorittlile cu atribulii in
domeniu, inclusiv prin hotbr6rile Comitetului National privind Situatiile Speciale de
Urgent6, urmSrind cu prioritate asigurarea preventiei gi reducerea riscului de
imbolnEvire.
Art. 13 Prezenta Hot5r6re va fi adusi la cunostinla public5 prin afi9are pe
adresa
Prefectului
Covasna
www.cv. prefectura. mai. gov, ro - Despre Institutie/Situatii de u rgentS!.
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