ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 12
privind adoptarea măsurii carantinării obligatorie la domiciliu/locația
declarată pentru cetățenii care sosesc din țările incluse în Zona Roșie cu
transmitere a COVID-19 pe teritoriul județul Bacău

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 06.04.2020;
Având în vedere:
 Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României;
 Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19,
 Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19,
 Ordinul nr. 74546 /04.04.2020 emis de către Comandantul Acțiunii, Secretar de stat,
șef al Departamentului pentru Situații de Urgență
 prevederile art. 1 din Dispoziția nr. 531/2020 a Șefului Departamentului pentru
Situații de Urgență;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău adoptă prezenta
hotărâre:
Art.1 Începând de marți, 7 aprilie 2020, se impune pentru toți cetățenii județului Bacău,
purtarea mijloacelor de protective a gurii și nasului în spații publice, precum spații
comerciale, piețe, instituții publice, șantiere, gări, autogări, etc. Aceste mijloace sunt
menite să-i protejeze pe cei din jur, în cazul în care o persoană ar putea fi infectată, dar
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fără să prezinte simptome. Nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protective să fie
măști medicale. Se pot folosi eșarfe, măști din pânză sau orice alte tipuri de protecție care
să acopere nasul și gura.
Art.2 (1) Se instituie măsura carantinării obligatorie la domiciliu/locația declarată pentru
cetățenii care sosesc din țările incluse în Zona Roșie cu transmitere a COVID-19 și care
declară pe proprie răspundere că dispun de spațiu de locuire independent și separat de
spațiile ocupate de ceilalți membri ai familiei.
(2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cetățenii pe perioada carantinării
sunt prevăzute în Declarația pe proprie răspundere de carantinare obligatorie la domiciliu/
locația declarată care constituie anexa 1 la prezenta hotărâre.
(3) Persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu persoana carantinată vor avea
obligația să se carantineze în locația respectivă pe o perioadă de 14 zile de la data
stabilirii măsurii.
Art.3 Se stabilește Centrul de triere a cetățenilor, în vederea completării Declarației pe
proprie răspundere de carantinare obligatorie la domiciliu/locația declarată, în parcarea
Centrului de Afaceri şi Expoziţii din municipiul Bacău.
Art.4 Măsurile de menținere a ordinii publice în perimetrul Centrului de triere se execută
de către structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu (I.P.J., G.M.J. și
I.J.J.).
Art.5 (1) Înmânarea Declarațiilor pe proprie răspundere de carantinare obligatorie la
domiciliu/locația declarată către cetățeni, se face de către un reprezentant al Direcției de
Sănătate Publică Judeţeană Bacău (D.S.P.), prin grija căruia, după completare, vor fi
transmise D.S.P. în vederea centralizării.
(2) Situația centralizatoare a cetățenilor carantinați obligatoriu la domiciliu/locația
declarată va fi comunicată zilnic de către D.S.P. Bacău către C.J.C.C.I. Bacău, prin grija
căruia va fi transmisă structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu
responsabilități în asigurarea ordinii publice (I.P.J., G.M.J. și I.J.J.), precum și unităților
administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt cetățeni carantinați la domiciliu/locația
declarată.
Art.6 Deplasarea cetățenilor de la Centrul de triere la domiciliu/locația declarată se face
cu mijloace proprii, însoțiți de reprezentanți ai I.P.J. Bacău sau cu mijloace aparținând
MAI, la destinație urmând a fi verificați de către reprezentați ai I.P.J.
Art.7 Pe durata instituirii carantinei obligatorii la domiciliu/locația declarată, I.P.J.,
G.M.J., I.J.J. și U.A.T. organizează zilnic, în comun, sub coordonarea I.P.J., dispozitive
specifice pentru verificarea, la fiecare adresă, a respectării obligației persoanelor de a nu
părăsi locația în care sunt plasate.
Art.8 Președinții Comitelelor Locale pentru Situații de Urgență vor lua măsuri pentru
identificarea persoanelor pentru care s-a dispus instituirea carantinei obligatorii la
domiciliu/locația declarată și care au o situație materială precară și vor lua măsuri pentru
asigurarea condițiile de subzistență a acestora.
Art.8 Persoanele carantinate obligatoriu la domiciliu/locația declarată, care nu respectă
condițiile impuse vor fi sancționate conform prevederilor legale în vigoare.
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Art.9 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău va
comunica prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U., autorităților publice locale din judeţul
Bacău și altor instituții interesate.

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău

Prefect
Alexandru-Liviu MIROȘEANU

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 06.04.2020 cu majoritate de
voturi, conform procesului verbal nr. __/06.04.2020.
Hotărârea nr. 12 din data de 06.04.2020
Exemplar unic
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău_____________
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