
                                                                                          PROIECT 
                                                                                         SUPLIMENTAR 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 
HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în 

aplicarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.5871/13.04.2020; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală  înregistrat la   
nr. 5872/13.04.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile art. 9 – 14 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID – 19, 
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 196 alin. (1) 

lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de măsuri implementat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău la nivelul centrelor rezidențiale de 
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și 
adulți, cu sau fără dizabilități, precum și centrelor pentru alte categorii 
vulnerabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      

Art.2. Măsurile stabilite – conform art. 1- pentru unitățile rezidențiale din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău sunt 
în aplicarea prevederilor art. 9 – 14 din Ordonanța militară nr. 8/2020 în scopul 
prevenirii infestării COVID – 19 atât în cazul beneficiarilor de servicii cât și al 
personalului. 

 
Art.3.(1) Se aprobă folosința gratuită de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a imobilelor situate în municipiul 
Buzău, Str. Horticolei nr. 54 și nr. 52 proprietate publică a județului Buzău, cu 
destinația de internate școlare ale Liceului special pentru deficienți de vedere, 
respectiv Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive în situația 
în care în unitățile rezidențiale nu se poate asigura cazarea personalului izolat 
preventiv la locul de muncă precum și pentru personalul care nu se poate izola 
preventiv la domiciliul. 

 



 
 
        (2) Se aprobă folosința gratuită de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a autovehiculelor transport persoane 
deținute de Liceului special pentru deficienți de vedere (Renault Master – BZ 08 
DCK, 16 +1 locuri), Centrul școlar pentru educație incluzivă Buzău (Mi Opel – BZ 
53 CSI – 8+1 locuri), Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive 
(IVECO Daily – BZ 06 LYY – 19+1 locuri) în scopul transportării personalului din 
instituțiile rezidențiale de la locul de muncă la domiciliul/spațiul de izolare 
preventivă și viceversa. 

 
 (3) În cazul în care este necesară o creștere a capacității de transport 

persoane se aprobă, ca rezervă, microbuzele din dotarea Muzeului Județean 
Buzău și Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

 
       (4) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

va asigura o cotă de combustibil pentru autovehiculele prevăzute la alin. (2) și (3) 
de 200 litri cu posibilitatea de depășire în cazuri bine justificate.  

 
Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în colaborare cu Secretarul 
General al Județului Buzău, Direcția juridică și administrație publică locală precum 
și cu Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău. 

 
 Art.5. Prezenta hotărâre se aplică pe toată durata instituirii stării de 

urgență pe teritoriul României sau, după caz, a hotărârii autorităților centrale 
decidente. 
 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, celor 3 unități de învățământ 
special, instituțiilor de cultură menționate, precum şi publicarea pe site–ul 
Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
Nr. 77 
BUZĂU, 13 aprilie 2020 
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ANEXA LA HCJ NR ........................ 

 

PLAN DE MĂSURI ORGANIZATORICE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PREVEDERILOR ART 9-14 DIN ORDONANȚA MILITARA NR 8/2020 

  

NR 
CRT. 

MASURA RESPONSABIL TERMEN STADIU 

 
1 

Fiecare șef de structura rezidențială identifică spațiile 
de cazare din cadrul centrului pe care îl coordonează 
în care personalul angajat al centrului va fi izolat 
preventiv la locul de muncă pentru o perioadă de 14 
zile sau după caz, solicită identificarea de spaţii de 
cazare pentru personalul izolat preventiv la locul de 
muncă colaborând în acest sens cu Serviciul 
Administrativ al DGASPC Buzău. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

11.04.2020 REALIZAT- 
Au fost puse la dispoziție de Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Buzău 25 de paturi care 
au fost distribuite în unitățile rezidențiale pentru 
personalul izolat preventiv la locul de muncă . 

2 Fiecare șef de structura rezidențială identifică și 
stabilește, în baza unui grafic, personalul angajat al 
centrelor rezidențiale care va fi izolat preventiv la locul 
de muncă pe o perioada de 14 zile, începând cu data de 
11.04.2020 precum și graficul de ture/schimburi în 
care acesta va lucra în această perioadă. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

11.04.2020 REALIZAT 

3 Pe perioada izolării preventive la locul de muncă 
salariatului i se asigură cazare, materiale igienico-
sanitare, apă şi hrană la nivelul centrului. Hrana pentru 
personalul izolat preventiv la locul de muncă se 
asigură în aceleași condiții și cu cea a beneficiarilor 
centrului, la o valoare de 16,6 lei/salariat/zi și se va 
evidenția separat în documentele contabile. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT IN CURS DE IMPLEMENTARE 
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4 Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, șefii structurilor 
rezidențiale vor asigura pregătirea meniului specific 
acestei sărbători din resursele structurii pe care o 
conduce și pentru angajații izolați preventiv la locul de 
muncă. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

19/20.04.2020 IN CURS DE IMPLEMENTARE 

5 Fiecare șef de structura rezidențială identifică și 
stabilește personalul angajat al centrelor rezidențiale 
care va fi izolat preventiv la domiciliu pe o perioada 
de 14 zile, începând cu data de 11.04.2020. Fiecare șef 
de structura va comunica pe whatsapp/sms/telefon cu 
salariații care vor fi izolați preventiv la domiciliu 
menționându-le în mod expres care sunt obligaţiile pe 
care le au în perioada de izolare preventivă la 
domiciliu, urmând ca acestea să declare pe propria 
răspundere că îndeplinesc aceste condiţii, utilizându-
se în acest sens formularul din anexa 1 la prezentul. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

11.04.2020 REALIZAT 

6 Fiecare șef de structura rezidențială verifică zilnic prin 
telefon, whatsapp sau orice alte mijloace de 
comunicare la distanță starea de sănătate a 
personalului aflat în izolare preventivă la domiciliu, 
informații pe care le va consemna, urmări permanent 
și transmite Serviciului Monitorizare al DGASPC 
Buzău.  
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT IN CURS DE IMPLEMENTARE 

7 Pentru  personalul care va fi în perioada de izolare 
preventivă la domiciliu şi care nu poate îndeplini 
condiţiile şi obligaţiile impuse de izolarea preventivă 
la domiciliu, se va asigura cazare şi hrană la o unitate 
de cazare pusă la dispoziție de Consiliul Județean 
Buzău, respectiv: internatul Liceului Special pentru 
Deficienți de Vedere Buzău  internatul Liceului 

 11.04.2020 REALIZAT 
1. Au fost puse la dispoziție internatele 
urmatoarelor instituții:  
-internatul Liceului Special pentru Deficienți de 
Vedere Buzău,  
-internatul Liceului Tehnologic Special pentru 
Copiii cu Deficiențe Auditive Buzău 
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Tehnologic Special pentru Copiii cu Deficiențe 
Auditive Buzău  
 
 

 
2.Au fost asigurate mijloace de transport pentru 
transportul salariatilor de la locul de munca la 
spatiile de izolare preventivă(fie domiciliu, fie 
spatii puse la dispozitie de Consiliul Judetean 
Buzau). Microbuzele sunt puse la dispozitie de 
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere 
Buzău,  Liceul Tehnologic Special pentru Copiii 
cu Deficiențe Auditive Buzău și Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Buzău 
4. se vor incheia contracte de furnizare servicii 
de catering pentru personalul cazat in spatiile 
puse la dispozitie de Consiliul Judetean Buzau 
 

8 Toate celelalte categorii de personal, inclusiv şeful 
serviciilor sociale, vor lucra funcţie de specificul 
activităţii şi de natura spaţiilor centrului rezidenţial, 
conform graficelor stabilite de şeful structurii 
rezidenţiale, fie în spațiile administrative existente la 
nivelul centrului, doar dacă acestea sunt strict separate 
și independente de structura rezidențială, fie la sediul 
DGASPC Buzău. Accesul în incinta 
centrelor/serviciilor rezidențiale (inclusiv curți)  a 
acestor categorii de personal este strict interzis. 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

11.04.2020 REALIZAT 

9 DGASPC Buzău va transmite Direcției de Sănătate 
Publică Buzău și autorităților publice locale, după caz 
listele privind salariații care se află în izolare 
preventivă la domiciliu și la locul de muncă 

SERVICIUL 
MONITORIZARE AL 
DGASPC BUZĂU 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

10 Personalul angajat pe funcțiile de conducători auto și 
contabil/referent/inspectori de specialitate/consilier la 
nivelul structurilor rezidențiale va fi pus la dispoziția 
Serviciului Administrativ respectiv Serviciului 
Contabilitate/Buget și își va desfășura activitatea fie la 

SERVICIUL 
ADMINISTRATIV 
SERVICIUL 
CONTABILITATE/BUGET

PERMANENT REALIZAT 
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sediul DGASPC Buzău, fie în spațiile administrative 
existente la nivelul centrului, doar dacă acestea sunt 
strict separate și independente de structura 
rezidențială. Accesul în incinta centrelor/serviciilor 
rezidențiale a acestor categorii de personal este strict 
interzis.  
 

11 În situații neprevăzute, cum ar fi de exemplu: 
defecțiuni ale instalațiilor electrice, ale instalațiilor 
termice sau sanitare, va fi anunțat de urgență Serviciul 
Administrativ. În orice caz, în aceste situații 
excepționale, se vor lua măsuri astfel încât aceste 
persoane sa intre în incinta structurii rezidențiale doar 
cu echipament de protecție, iar beneficiarii și 
personalul vor fi izolați astfel încât să nu se intre în 
contact cu aceste persoane pe perioada remedierii 
avariilor. După finalizarea intervenţiei spaţiile şi 
echipamentele asupra cărora s-a intervenit vor fi 
dezinfectate. 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT  

12 Aprovizionarea structurilor rezidențiale se va realiza 
astfel încât personalul care furnizează produsele să nu 
aibă acces în perimetrul structurii rezidenţiale şi să nu 
intre în contact cu beneficiarii și cu personalul 
centrului.  

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

13 La stabilirea graficelor de lucru fiecare şef de structură 
rezidenţială se va asigura că pentru poziţia de şef de 
centru şi înlocuitorul acestuia există continuitate. 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

14 Fiecare şef de structură rezidenţială se va asigura că 
personalul aflat în izolare preventivă în cadrul 
centrului rezidenţial are acces la întregul set de date 
vitale constituite 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 
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15 Pentru rezolvarea situaţiilor medicale apărute pe 
perioada stării de urgenţă, personalul aflat în izolare 
preventivă la locul de muncă va menţine permanent 
legătura cu medicul de familie. Urgenţele medicale vor 
fi soluţionate prin apelarea la număr de urgenţă 112. În 
scopul prevenirii apariţiei unor focare de infecţie, în 
cazul manifestării simptomatologiei specifice 
COVID-19 sau, după caz, al unor informaţii din care 
rezultă contactul direct cu o persoană infectată în 
rândul beneficiarilor sau al personalului, direcţiile de 
sănătate publică asigură testarea beneficiarilor şi a 
întregului personal, la sediul serviciului social 

PERSONALUL AFLAT ÎN 
IZOLARE PREVENTIVĂ 
LA LOCUL DE MUNCĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

16 Prevederile recomandarilor ANDPDCA privind 
prevenirea si managementul situatiei generate de 
epidemia cu noul coronavirus se aplică în mod 
corespunzător în continuare la nivelul fiecărei structuri 
rezidenţiale. 
 

PERSONALUL AFLAT ÎN 
IZOLARE PREVENTIVĂ 
LA LOCUL DE MUNCĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

17 Fiecare șef de structură rezidențială se asigură că 
prezentul plan de măsuri este adus la cunoștința tuturor 
angajaților din structura rezidențială pe care o 
conduce. 
 

ȘEF STRUCTURĂ 
REZIDENȚIALĂ 

PERMANENT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
       Nr. 5871/13.04.2020 
 

 
REFERAT  

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri 

implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței 

militare nr. 8/2020 
 

 
Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID - 19  stabilește o serie de măsuri și obligații – în art. 9 – 14, pentru 
furnizorii de servicii sociale, în cazul nostru Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău, de a proteja în egală măsură atât beneficiarii din 
centrele rezidențiale, cât și personalul care le acordă îngrijire și asistență. 

Astfel, pe perioada stării de urgență, personalul fiecărui centru va fi izolat 
preventiv pentru 14 zile la locul de muncă, următoarele 14 zile fiind izolat 
preventiv la domiciliu, prin organizarea corespunzătoare în ture/schimburi. 

De asemenea, accesul vizitatorilor, reprezentanților legali ai beneficiarilor 
este interzis în toată perioada stării de urgență. 

Consiliul Județean Buzău ca autoritate a administrației publice sub a cărei 
competență funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău trebuie să identifice spații de cazare pentru personalul izolat 
preventiv la locul de muncă, dacă nu este spațiu în unitatea rezidențială, sau 
pentru personalul care nu optează pentru izolarea preventivă la domiciliul propriu. 
Tot pentru personalul menționat transportul de la domiciliu la locul de muncă și 
viceversa se va asigura tot de către autoritatea publică județeană . 

În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre care prevede, în afara 
planului de măsuri și folosința gratuită în scopul cazării personalului în cele două 
situații, a internatelor școlare de la Liceul special pentru deficienți de vedere și 
Liceul tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive, care funcționează în 
imobilele proprietate publică a județului Buzău și ale căror cheltuieli de 
funcționare sunt finanțate din bugetul județului Buzău. 

Pentru transport Centrul școlar de educație incluzivă Buzău și cele două 
unități de învățământ special vor împrumuta Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău microbuzele din dotare. Ca rezervă în caz de 
nevoie vor fi puse la dispoziție și microbuzele de la instituțiile de cultură 
subordonate – Muzeul Județean Buzău și Teatrul „George Ciprian” Buzău. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 



 
 
 

           CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcţia juridică şi administraţie  
                        publică locală 
                 Nr. 5872/13.04.2020 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri 

implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței 

militare nr. 8/2020 
 
 
 

Măsurile stabilite prin proiectul de hotărâre iniţiat sunt conforme 

prevederilor art. 9 – 14 din Ordonanţa militară nr. 8/09.04.2020. 

De precizat că în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău, imediat după publicarea în Monitorul Oficial, s-a luat 

măsura izolării beneficiari şi personal parţial în unităţile rezidenţiale, începând cu 

data de 11.04. a.c. fiind amenajate spaţii de cazare pentru personal. 

În planul de măsuri anexat se poate observa că s-a acționat cu celeritate și 

că au fost luate măsurile necesare și obligatorii. 

  

              
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
                                            MIRELA OPREA 
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